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Gancellie- Circniaire til samtlige Biskopper i <826.

Danmark og Island^ ang. det flere af Kongehusets ^* Januar.

Medlemmer tillagte Prædikat af .^Kongelig Hoihed".

Khavn den 3. Januar 1826. — Original i Bispe-

Årchivet i Island. — Canc. I, Dep. Brevb. 1826, Nr. 19. —
Islandsk: KlausturptSst. 1826, S. 79-80.

Hans Majestæt Kongen har under 31. f. M. allern.

tilkjendegivet Gancelliet, li! Iagttagelse og Bekjendt-

gjcirelse for Vedkommende, at Allerhoistsamme, ved

allerh. Reskript af s.- D., allern. har tillagt Hans Hoihed

Prinds Christian Frederik, med Gemalinde, Prindsesse

Caroline Amalie, og Son, Prinds Frederik Cari Chri-

slian, ligesom og Hans H5ihed Prinds Frederik Ferdi-

nand, samt Deres Hoiheder Prindsesserne Juliane Sophie

og Louise Chariotte, Prædikat af Kongelig Hoihed, saa-

ledes at de for deres Personer herefter skulle fore og

af Alle benævnes med det Ærenavn ,(Kongelig Hbihed".

Dette skulde Gancelliet herved tjenstlig tilmelde

D. Hoiærv. til behagelig Efterretning og til Bekjendt-

gjorelse snarest muligt for samtlige Geistlige i det D.

Hoiærv. anbetroede Slift, for at det Fornddne ifdlge

heraf kan iagttages ved Kirkebdnner for det kongelige

Huus og ved andre forekommende Leiligheder. — Del

kgl. Danske Cancellie den 3. Januar 1826 ^

s. D. er udgaaet Canc. Circ. herom til samtlige CoUegier og

Departementer, Amtmænd, Grever og Baroner i Danmark,
samt Stiftamtmanden og Amtmændene i Island (,til Un-

derretning og fornoden BekjendtgjEirelse". — Canc. 2. De-
part. Brevb. 1826, Nr. 1 og Nr. 9; Original-Aftryk som

/X B, i



2 Gapitklstaxt for Nord- og Oster-Amtbt.

^S26. Capitelstaxt for Norder-Åmtets fire Sysseler
le^nuar.

f^,^ jj^^jj^ jggg ^^^^^ ^lå 1827. MoSru-

valla tlaustri 16. Januar 1826. — Den islandske

Text redigeret efter Taxten af 5. Februar 1819. — Gjenpart

paa Dansk, verificeret af Amtmand Johnsson, i det islandske

Departement. Klausturp6st, 1826, S. 89; jevnf. Sig. Hansen:

„Ura verj)lagsskrår" i „Skyrslur um landshagi a Islandi" I. 2,

234 fr.

Gapituls-Taxti fyrir Nor&ur, Eyjafjarfear, Skagafjarbar
r

Og Hiinavatns syslur i Islands Norbur-amti, gildandi fra

mi&ju Maji raånabar 1K26 til sdmu ti&ar 1827.

A. Frifeur pem'ngur.

lagt i 1 hundrab:
1. 1 kyr, 3 til 8 vetra, sem beri

fra inibjum Oktobri til Novbr.
loka, sé i fardogum hver å

2. 6 ær, 2 til 6 vetra, lo&nar og
lembdar i fardbgum, hver å

'3. 6 saubir, 3 til 5 vetra, i slåtr-

unar iih hver å

4. 8 sauSir tvævetrir, isomu ti5,

hver å

5. I "i — veturgamlir, i st5mu

ti'b hver a

6. 8ær geldar, iscimutic), hver å

7. 10 mylkar, do. —
8. 1 pulshestur taminn. Stil 12

vetra, i fardbgum . , hver å
lagt i 90 ålnir:

9. I hryssa, jafngcimul —
B. Ull, smjer og t61g.

lagt i 1 hundrab:
10. 120 % hvit ull ... pd. å

11. 120 It mislit — . . .
—

12. 120 % smjbrs .... —
13. 120 t61g, forsvaran-

lega brædd —

Nafh-
verb

'

å lands-

VJSU

hundrab

er f)vi

1 alin ^

Rbsk. Rud, libsk. Rbsk.

21 51 21 51 17 1

2 58 72 15 63 127^*

3 67 7-j 22 21 18
*

2 65 21 40 17 1-

1 94 23 72 19
*

2 54 20 48 16 72

1 72 17 48 14

14 38 14 38 117a

11 227. 14 94 12

u 17 21 24 17
n 14 17 48 14
t) 13 16 24 13

14 17 48 14

)lleg. Tid. for 1826, S. 1-2
(uden at nævne Island); Fogtm. (Algreen-Ussing] YII,

11, 1 . H., S. 3.

O Coursen er her uangivet. f



Capitelstaxt for Nord- og Ostkr-Amtet. 3

1

\

C. T6vara af ullu,

lagt_i 1 hundrab:
14. 30 ib hespugam, hver hespa

1 1 skreppur, og hver skreppa
44 fræ&ir, 3 til 6 hespur i

pundi, pund. å
15. GOparemgirnissokka pari& å
16. 30— tvibands gjald-

sokka
17. 120 pbr tvi'I)umia&ir

vetli'ngar. _
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15tvibandsgjaldpeisur —
20. 120 al. gjaldvo&ar va&mål

alnar breitt aiin å
21. 120 al. gjaldvo&ar einskepta,

1 til 1 "A al. brei& . . alin a

D. Fiskur.

lagt 1 1 hundra&:
22. 6 vættir saltfiskur, vættin å
^3. 6 vættir harbur fiskur —
24. 6 vættir fyrskh'ngur
25. 6 vættir isa . . . . —
26. 6 v;fttirhåkall hertur —

E. Lysi.

lagt i 1 huudrab:
^7. 1 tunna hvals Ivsi ; kiiturinn a
*«• I tunna håkalfslysi —

1^ tunna selslysi .
—

1 tunna f)orskalysi —
Skinnava-ra.

^1 in^y ' hundrab:

Q.V * ?autsskinn. . 10 % k

m ^ ^y*"«^^""
•

-
o?* ~~ hrossskinn .

—
34. SO — saubaskinn,af

tvævetrum og eldri —
35. 120'Æskinn afåmog

vetuj;gcimlumsaubum -
36. 60 Yft selaskinn

. . -
37. 240 stk. lambaskinn

(vorlamba) einht. . hvert å

G. t"mislegt.

lagt i 1 hundrab

:

88. 6 "Sæbardiin, vel hreinsabur,

_ pund. å
39. 40 *S — 6hreinn —

Nafn-
verb

å lands-
yisu

hundrab

er [>vi

1 ahn

bd. fibsk. Rbd. libsk.

n 21 6 54
15 9 36

» 20 6 24

n
^
o 6 24

n 48 10 U

i> 62 9 66

n 23 28 72

n 15 18 72

3 40 20 48
3 62 V-i 21 87
3 61 21 78
3 42 20 60
2 71 16 42

1 12 16 84
1 9 16 39
•

1 127'i 16 91 '/i

1 22 18 49 V.

4 44 17 80
3 6 18 36
2 63 15 90

2 7 16 56

1 45 17 60
2 62'/. 15 87

u 6 15

3 15 18 90
» 28 11 64

Ebsk.

5

7V.

5
8
8

23

15

16Vi
17 'A

17'A
16'/

13
2

13'/.

13

13 V7
15

14Vi
14-/2

13

137*

14
12'/.

12

1826.

16. Januar

15
9'/.

1*



i Caiiitelstaxt for Norder-Amtet.

1826.

16. Januar.

40. 120 ffi fuglafi&ur 10 pund å
41. 480 — gallagriis —

42. Dagsverk um heyskapar tim-
ann, 5 åln

43. Lambsf6£)ur 5 åln

Me&alverb å hveiju hundra&i
og hverri alin i fyrrtoldum land-
aurum verbur:
Eptir Litr. A, e&a fn'&u .

- B, -

C,

I'

ull, smjbri og
t(51g

t6vSru af uUu
fiski

lysi

skinnavbru .

En me&alver&a summa alira

landaura, skipt me& 6, gjerir

hbfut) - me&alvei& allra me&al-
verfea

Nafn-
ver?)

å lands-
vi'su

hundra?)

er f)vf

1 alin

Rbd

20
36

19

18

U
20
17

16

17

Rbsk,

24

10

12

91V-i

24
18
72

Rhsk

16

29

13
16

15

14 '/2

16
14

137,

22 14

Ma&ruvalla klauslri Jjann 16. Januar 1826.

Johnsson. Eptir constitution

H. Thorlacius.

17. Januar. Rcskript til den kongelige Landsoverret samt

Hof- og Stadsret i Kjobenhavn, ang. Optagelse

af et Forhor over en Tiltalt, forr. Præst Asgrim

Vigfnsson, til Fremlæggelse for Hoiesteret. Khavn

den 17. Januar 1826. — Canc. l. Departem. Registr.

1825—1827, los'*— 106 (1826, Nr. 336).

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Eftersom Hciieste-

'3 i Klausturpdst. 1826, S. 89, angives Prisen paa Middel-

alen til 13 Skill. ; der berettes Ugeledes, at Taxten for

Norder-Amtet ogsaa gjelder for Oster-Amtet, da Capitels-

Taxten for dette Amt brændte med Amtshuset paa MGbru-

vellir den 6. Februar 1826, jevnf. Rentek. IsL Joum. 15,

Nr. 819.

i

i



Reskr. ang. Optagelse af Forhor. 5

rets- Advokat, Os elskelig Ove Emmerich Hoegh Guld-

berg, hvem Vi under 23. Septembr. 1824 have tillagt
j"^ja^a,r"

Ordre for Vor, Hciiesteret at gaae i Rette for Sogne-

præsien for Laugerbrekke, Knor og Lons Menigheder i

Sneefjeldsnæs Syssel under Vester- Amtet i Vort Land

Island, Hr. Asgrim Vigfussen, i en af Provsteretten

under 7. Oktobr. 1822 og af den islandske Syoodalrel

under 22, August 1823 paakjendt Sag, hvorunder han

er tiltalt for formentlig mislig Embedsforelse, og ved

de i denne Sag ergangne Domme tilfunden at have sil

Embede og sin gei'sllige Værdighed forbrudt, for Os
allerunderd. har andraget, at Tiltalte under Sagens Be-

handling ikke er bleven laget i personlig Examioation,

eller hans Erklæring indhentet over de forskjellige ham
imputerede Facta, samt derhos allerund. har anholdt

otn, at der maa inden Vor Landsoverrets samt Hof- og

Stadsrets Crimineikammer foranstaltes optaget et For-

hdr, hvorunder Tiltalles personlige Forklaring kan mod-
tages med Hensyn til samtlige mod ham fremforte Anke-

poster: — saa give Vi Eder hermed tilkjende, at Vi,

i Betragtning af de forklarede Omstændigheder, allern.

ville have bevilget og tilladt, at der, uagtet Sagen er

en geistlig Sag, maa inden bemeldte Crimineikammer

foranstaltes optaget et saadant Forhor, for at Tiltalte

der kan aQægge pepsonlig Forklaring over samtlige mod
ham fremfbrle Ankeposter. — Derefter I Eder ailerund.

have at rette &c. Kjdbenhavn den 17. Januar 1826.

[ad mandatum].

Reskript til Justitiarius og Tilforordnede i i?- Januar.

Hoiesteret, ang. Tilladelse til at fremlægge nye

Beviisligheder i Asgrim Yigfussons Sag forHoie^

steret. Khavn den 17. Januar 1826. — Canc.

1. Depart. Registr. 1825—1827, 105X1826, Nr. 335).

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Vi give Eder

hermed tilkjeude, at Vi,' efter dea af H5iesterets-Advokat,



6 Beyilling ang. Procedure ved HSiesteret. -

1826. Os elskelig Ove Emmerich Hdegh Guldberg, hans som

T"^*^— befalet Sagfører for Sognepræsten for Laugerbrekke,

Kn5r og Lons Menigbeder i Sneefjeldsnæs Syssel under

Vester-Amtet i Vort Land Island, Hr. Asgrim Vigfussen,

herom alierund. gjorte Ansøgning, ailern. have beviiget,

at det Forhbr, som ifblge Vort allerh. Reskript af Dags

Dato til Vor Landsoverret samt Hof- og Stadsret over

bemeldte Asgrim Vigfussen bliver optaget inden bemeldte

Rets Crirainelkammer, samt de Breve og Documenter,

som han til den imod bemeldte Sognepræst Vigfussen

anlagte og til Vor Hbiesterel indankede Sag angaaende

hans Embedsforelse, dens Oplysning kan have, og

hvilke ikke tilforn for andre Retter have været i Rette

lagte, eller ere 'i de passerede Akter indforle, maae for

bemeldte Vor HcSiesteret fremlægges og til Paakjendelse

antages. Derefter I Eder allerund. have at rette &c. —
Kjobenhavn den 17. Januar 1826. [ad mandatum].

Januar. Cancellie-Skrivelse til Professor Finn Magnus-

sen, om at fungere som Tolk ved et Forhor over

Asgrim Vigfusson. Khavn den 17. Januar 1826.

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1826, Nr. 170.

Hciiesterets-Advokat Htiegh Guldberg har, som be-

falet Sagfbrer for Sognepræsten for Laugerbrekke, Knor

og Lons Menigheder paa Island, Hr. Asgrim Vigfussen,

i en hertil indkommen Ansbgning anholdt om, at der

i den imod bemeldte A. Vigfussen anlagte og til Hdie-

steret indankede Sag angaaende hans formentlig mis-

lige Embedsforelse, maa inden den kgl. Landsoverrets

samt Hof- og Stadsrets Criminelkammer foranstaltes op-

taget et Forhor, hvorunder Tiltaltes personlige Forklaring

kan modtages med Hensyn til samtlige imod ham frem-

férte Ankeposter, samt at en i det danske og islandske
4

Sprog lige kyndig Mand maatte blive authoriseret til

som Tolk at overvære bemeldte Forhc3r og assistere

under samme.



Canc. Skriv* ang. Optagelse af Forhor. 7

I denne Anledning skulde man tjensllig anmode 1826.

Hr. Professor, der har oversat Sasens Akter, om, be-
' ° ' ' 17. Januar

hageligen at ville som Tolk overvære bemeldte Forhar

og assistere under samme. — Det kgl. Danske Can-

celiie den 17. Januar 1826.

Rentekammer - Skrivelse til Minister-Resident i7. januar,

og General-Consul i Philadelphia^ Geheime-Lega-

tionsraad Pedersen
,

ang. Beseilings • Passer til

Island. Khavn den 17. Januar 1826. — Rentek

.

Isl. Copieb. 6, Nr. 20.

Handelshuset Rainals, P. de Coninck & Comp. her

i Kjbbenhavn har, efter Begjæring af Kjobmand Joseph

Hall i Boston, anholdt om, at tvende islandske Beseilings-

passe maatte for ham blive udfærdigede med Skibenes

og Skippernes Navne in blanco, samt derefter sendte

til vedkommende danske Gonsul, for, naar de ere blevne

udfyldte og de befalede Gebyrer erlagte, at overleveres

bemeldte Joseph Hall.

I Anledning heraf undlade vi ikke at tilstille Hr.

Geheime-Legationsraaden de tvende ansogte Blanquetter

^-jl islandske Beseilingspasse, hvilke, saafremt Joseph

Hall vedbliver sin Bestemmelse at sende Skibe til is-

land i indeværende 'Aar, bedes, efter den Dem i saa

Fald af Vedkommende meddelende nærmere Oplysning,

foranledigede behririgen udfyldte og derefter afleverede,

imod at der ved Passets Modtagelse, foruden IndlGs-

ningsgebyret 36 Sk. Solv pr. Commercelæst, tillige er-

lægges, ifcilge § 3 i Forordningen af 11. Septbr. 1816,

istedetfor Ind- og Udforselstold samt Skibsafgifter, 50

Rbd. S5lv for hver Gommercelæst af Skibenes Dræg-

tighed, undtagen naar eller forsaavidt Ladningen be-

staaer af Tommer, for hvilken Varesort ikkuns erlægges

20 Rbd. Sblv af hver Commercelæst, den af Skibenes

Drægtighed optager. Naar dette er berigtiget, anmodes

Hr, Geheime-Legationsraaden om, forinden Passenes



8 Rentek. Skriv. a\g. Sopas til Island.

1826.

17. JaTiuav.

Udlevering, tillige at gjore paa samme Paategning under

Deres Haand om, at Beseilingspasset, ifolge Dem given

Autorisation, er udleveret til Kjobmand Joseph Hall,

samt om, hvad Afgift og Gebyr han, ifolge Skibets

Drægtighed og Ladningens Indhold, har erlagt. — Lige-

ledes bedes paaagtet, at vedkommende Gonsul lader

sig forinden Skibenes Afreise forevise de i Forordn, af

\L Septbr. 1816 § 4* befalede Sundljeds - Attester, og

derom paa Passene gjore den fornodne Paategning. De

Afgifter og Gebyrer, Hr. Geheime-Legationsraaden efter

Forestaaende maatte modtage, udbeder Kammeret sig

tilsendte, og derhos nærmere Underretning om de af-

gaaede Expeditioner og Ladningernes Indhold. Skulde

Passene ikke blive afbenyttede, eller ogsaa naar dette

er skeet, forventes de tilbagesendte. I5vrigt maae vi

tjenstl. tilfoie, at Overøvrighederne i Island ere under

D. D. herfra tilkjendegivet det Fornødne i Pensyn til

ovenmeldte Expeditioners mulige Ankomst til Island i

indeværende Aar. — Rentekammeret den 17. Januar

1826 \

4. Febr. Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift-

amtmand over Island, ang. Indberetningerne om

Medicinal- og Apothekervæsenet paa Island. Khavn

den 4. Februar 1826". — Original i Stiftamts-Archivet

i Island. — Canc. 3. Depait. Brevb. 1826, Nr. 337. Fogtm.

(Algreen-Ussing^ VII. 11, 1. H., S. 32.

Amtmanden over Islands Nord- og Oster-Amt har

for Cancelliet andraget^, at det maa paalægges samtlige

y

') S. D. Rentek. Skrivelser til Stiftaittrhanden og Amtmæn-
dene i Island, samt Huset Rainals & Comp., Rentek. IsL

Copieb. 6, Nr. 21—24.

^3 Canc. Skriv. 30, Mai 1829.

^3 i Skrivelsen til Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet

hedder det: ^,1 Skrivelse af 24. Septembr. f. A. har Hr.

Amtmand gjentaget Deres under 26. August 1824 hertil

indsendte Andragende^ om^ at det maa paal.*' o. s. v.



CaNC. Skriv. ANG. MEDIClNALBEaETNINGER. 9

Distrikts-Chirurger og praktiserende Læger i Island, at

tilstille vedkommende Amtmand Gjenparter af de aar-

lige Indberetninger angaaende Medicinal- og Apotheker-

væsenet, som de ved den 8. § af Instruxen for Distrikts-

Chirurgerne i Island af 25. Febr. 1824 ere forpligtede

at indsende til Landphysikus, eller, saafremt dette ikke

maatte billiges, indstillet: at det maa paalægges Land-

physikus aarlig at tilstille hver Amtmand især de fra

Lægerne i hans Amt indkomne Indberetninger angaa-

ende Medicinal- og Apothekervæsenet, tilligemed Land-

physici egen Beretning og Betænkning, forsaavidt hvert

Amt især belrseffer, til videre Fremsendelse til det

kongelige Sundheds-Collegium.

Da velbemeldte Gollegium, med hvem maa om
denne Gjenstand har brevvexlet, har anseet det mest

hensigtsmæssigt, at det paalægges Landphysikus at for-

holde sig paa den sidst foreslaaede Maade, der ogsaa

bruges af Pbysici i Danmark, saa skulde man herved

tjenstl. anmode Stiftamtet om, at ville paalægge Land-

physikus Thorsteinson, at forholde sig paa denne Maade

tned de omhandlede Indberetninger, som det derefter

vil paaligge Stiftamtet, forsaavidt Sonder-Amt betræffer,

aarlig at tilstille det kgl. Sundheds-Collegium. — Det

Hl Danske Cancellie den 4. Februar 1826 '.

Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai lo- Febr

1826 til samme Tid 1827. Reykjavik 10. Februar

1827. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 26,

Juni 1826. — Islandsk: Original- Aftryk, bescSrget paa of-

fentlig Bekostning. Vibeyjar klaustri 1826, 2 Blade i 4*«.,

hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Klausturp6st.

1826, S. 89; jevnf. Sig. Hansen: ,,Um verblagsskrår" i „Skyrslur

um landshagi" I. 2, 234 ff.

'3 s. D. Skrivelser af samme Indhold til Amtmændene i Nord-
og Oster- Amtet og i Vester- Amtet. Canc. 3. Departem.

Brevb. sst.



iO Capitelstaxt for Sonder-Amtet

1826. Capituls-Taxti fyrir Borgarfjar6ar, Gullbn'ngu og

10. Febr. Kj6sar, irness, Rångarvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptaf'ells syslur, samt Reykjavikur kaupslafe, i

Islands subur-amti, gililaudi fra mi&ju Maji månabar

1826 lil somu iihav 1827.

I
voru Og aura Lcgunoir*

sTafn-

verb *

å lands-

visu

hundra&

er fvi

1 alin

i\l libd. Rbsk.

A. Friour penmgur.
1. -i^yrj o tu o veua, sem ueri ira

inilSinTTi Oktnhi'i fil Mnv Inlcn sa
1 fQ f/I fTllm V\ 17 o 1* Q 1 R Qo 18 g
W.r 9! fil fi vpfva InJSin^nor IpmTirljw« .^IZjI j ^ Li i \9 VCblCt^ L\J\Jl\.\. Ug ICiilULl

i fardbeum hver å 2 43 14 66 12
3. Sau&ur, 3 til 5 vetra, å haust — 3 53 21 30 17
4. — tvævetra, do. — 2 55 20 56 16

-_ - - vptn rcrarnn 1 1 (\ci 1 71i f i 20 84 17

4?r crplrl fin 2 43 19 56 16
'7 mvllr /In D u

Ol ir uibiiCDiur^ LcLiuinn^ o iii vcircif

13 48 1 7i X

U 88 10

B. Ull, smjcir og t61g.

1 TJll hvi't mind a » 10 23 72
9 - - tmcJif — -

» i # 21 24 17i i

3. LSmior » 17 21 24 17

4. T6lg - » 15 18 72 15

C* T(5vara af ullu.

1 1-TpQmiCTflTn 3 til fi hpQnnr i nnnrli

nfluH nvpr iipcnp 1 1 Ql^T'piiT^iTr f\cf

hver skreoDa 44 hræiSi . niind h n 25 n m

12 48 in

3. Tvibands eialdsokkar . — » 33 u

4 7 48 6
» 77

6. Tvibands gjaldpeisa . , — 1 21 ti

7. Gjaldvo&ar va&mål, ålnar breitt.

1 ein alin å « 41
8. Gjaldvofear einskepta, 1 al. til 5

• 29 Q

D. Fiskur.

3 69 22 30 18
3 63 21 90 18
3 23 19 42 16
3 5 18 30 15
3 58 21 60 17

O Coursen uangiTet.



Gapitelstaxt Fon Sonder-Amtet, 11

Vi5ru og aura tegundir.
Nafn-
ver5

å lands-
vi'su

hundrab

erf)vi

1 alin

Rbd.

5
4
3

2
3

Rbsk.

26
29
35
17

26
30
43

23
24
25
22

21

79
40
56
7

8

10
71

3
1

1

1

92

94
46
63
79

17
21
10

20
23
21

19

55
24

70
93
18

10

19
20
20
18

17

E. Lysi.

1. Hvals lysi 8pottarå
2. Håkalls lysi —
3. Sels lysi —
4. porska l,^si —

F. Skinnavara.

1. Nauts-skinn 10pund å
2. Kyrskinn —
3. Hross-skinn —
4. Saubskinn, af tvævetrum og

eldri, . . lOpund å
5. — af veturgomlum og

af åm . . 10 pund å
6. Selskinn —
7. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hveit a

G, ^mislegt.
1. Ædardun, hreinsaBur . pundib å
2. — ohreinsabur —
3. Fuglafibur 10 pund å
4. Fjallagrcis —
6. Dagsverk, um heyslåttar tima . .

6. Lambsfobur
Mebalverb a hverju hundrabi

og hverri alin i fyrtbldum landaurum
verbur

:

^Ptir Litr. A, eba fn'bu
— B, — uUu, smj6riogt6Ig
— C, — ullar«-t6vinnu . ,~ ' — D, - fiski- - E, - lysi .

p
~~ F, — skiunavorum '

. .

1 A ^ebalverba summa allra
landaura, skiptmeb 6, gibrirhofub-
mebalverb allra mebalverba
pegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur;

EpUr Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab:

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardOgum

;

lika 6 saubir J)révetrir og eldri å haust;

enn })å 8 saubir ivævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, Ifardbgum;

Rbd. Rbsk. Rbsk.

14
17
8

17

19
17

15

1826.

10. Febr



<2 Capitelstaxt for Sonder-Amtet.

1826. Eptir Li(r. A: enn J^å hryssa a sama nidri, 90 ålnir, e&a

IfT^FebT^
hundra£s, svo ah iVa verfes hennar

cjcirir hundrafe.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérfeungar afullu, smjori efea t6Ig

hundrafe.

— C: — 60 por eingirnissokka, efea 180 por

sj6vetUnga, hundrafe.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskiteaund,

i)ar lilnefndri, hundrafe.

— E: — 1V4tunna, efea 150 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fjérfeungar nautaskinna, hundrafe.

Reykjavik {}ann 10. Februarii 1826.

S, T. Herra aratmanns og

^ konst. stiptamtm. Hoppes vegna,

Thorsleinson.
.
Steingnmur Jonsson.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1826 til samme Tid 1827. Vester-Amt, 20. Februar

1826, — Islandsk: Original- Åftiyk som Schema, trykt

hos Schultz i Kjbbenhavn 1823, og senere udfyldt ved Udfær-

digelsen, 2 Blade i d'", hvoraf 1 Exemplar i det islandske

Departement. Klausturp6st. 1826, S. 89; jevnf. Sig. Hansen:

„Um verfelagsskrår i j^Skyrslur umiandshagi å Islandi" I. 2, 234 fF.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barfeaslrandar, Isafjarfear og Slranda syslur

I Islands vestur-amli, gildandi fra mifeju Maji månafear

182() til sOmu tifear 1827.

20. Febr

I

•

Vfiru og aura tegundir.

A. Frifeur peningur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem heri fra

mifejum Oktobri til Novbr. loka,

sé j fardbgum å
2. Æv, 2 til 6 vetra, lofein og lembd

i fardbgum å
3. Saufeur, 3 til 5 vetra, å haust —
4. — tvævetra, do. —

O Coursen uangivet.

Nafn-
verfe

'

å lands-
visu

hundrafe

er{)vi

1 alin

Ubd. Kbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

21 4 21 4 17

3 10 18 60 15
4 26 25 60 20 'A
3 .9

1
.

1

"

24 72 20
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Veru og aura tegundir.

1826.

5. Sau&ur, veturgamall, å haust

6. Ær, geld do.

7. — mylk do.

8. Piilshestur, taminn, 5 til 12vetra

i fardbgum å

9. Hryssa, jatngbmul -

B. Ull, smjbr og t61g.

10. Ull, hvit pund. å

11. — mislit —
12. Smjbr —
13. T61g —

C. T6vara af ull u.,

14. Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,
haldi hver hespa II skreppur, o^
hver skreppa 44 {)ræ&i, pundib a

15. Eingirnis sokkar. .... pariS å
16. Tvibands gjaldsokkar .

17. Sj6vetlmgar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa . .

—
20. Gjaldvo&ar vabmål, ålnar breitt

ein alin å
— einskepta, 1 al. til 5

kv. hreih ein alin å

D, Fiskur.
22. Saltfiskur vættin å
^3. Har&ur fiskur —
24. t>yrskh'ngur ....... —
25. Isa . .

°

26. Håkali; hertur -
E. Lysi.

il' ST?'^ ^ysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi —
29. Sels lysi

'

, [ _
30. torska lysi —

Skinnavara.
31. Nauts-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn _
33. Hross-skinn _
84. Sau&skinn, af tvævetrum og

eldri . . 10 pund a
36. — af veturgOmlum og

af åm . . 10 pund å
36. Selskinn _

Nafn-
verft

å lands-
vi'su

hundra&

er{)Vi

1 alin

T*K/1ItDU. J\DSK* i\US Kp

1 87SJ 1 Ol 18

2 89 23 40 19

1 77 n

13 34 13 34 1

1

9 90 13 24 11

ir IfiIII n 16
II 24 13
Ir iiw iO
Q 16 20 l> i yJ

Q (1 nm

15 9 36
28 *

R A% / 6
\} 45 u nn

n 88 1 •

25 19
m V

n nJ

3 54 21 36 17

3 22 19 36
3 1 18 6 14-

2 .56 151 u 48 12

2 65 16 u 13

1 12 16 84 1^ V*

1 14 17 18 14

1 9 16 39 13

1 5 15 75 13

4 16 16 64 13XU
3 27 n i

2 48

2 10 i «

1 59
3 15 a

I



il Gapitklstaxt for Vester-Amtbt.

Nafn-
verb

å lands-
visu

hundraS

er pvi

I alm

1

37. Lambskinn fvorlamba'), einlit.

Kbii. Ilbsk, Itbd. Rbsk. X\DSK.

hvert å
eO D %

G. Ymislegt. .

38. Æbardun, hreinsatur. pundib å 4 1 D n v

39. — 6hreinsa&ur .
— 2 49 u u u

4U. r ugianour lupuna a 1 69 u l>

1 13 11 » 11

"»w* J-^dgo VCi JV^ Ulli Jic VB-l-ClLlciL CLlllfX •
!> 56 B hH

]> 83 » i> u

Meoalvero a nveiju hundraoi
og hverri alin i fyrt£ildum landaurum
ver&ur

:

Eptir Litr. A. eba fn'&u . ... 11 n 20 35 16
— — B. — ullu. 6miyriofft61e' It a 19 6 15
— * — C, — ullar-t6vinnu . .

Ji n 8 42 7
— _ D, — fiski n

i> 18 7 14
_ _ E, — l^si i> 16 54 13
— — F, — skinnavfjrum . . n n 16 64 13

En me(5alver&a summa allra

landaura, skiptmeb6,gjtjrir hf) fub-
mebalverb allra mebalverba i> u 16 50 13

f)egar mela skal fyrtalda landaura lil hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, i fardiigum;

Ifka 6 saubir l^révetrir og eldri å haust;

enn J^å 8 saubir tvævetrir eins,

eba -12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 lil i2vetraeios, ifardSgum:

enn ])å bryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

hundrabs, svo -iVa verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjSra i 2 fjérbiingar af ullu, smjciri eba

I61g, hundrab.

— G: — 60 por eingirnissokka, eba 180 p5r

sj6vetUnga, hundrab.

— D: :— 6 væltir af sérhverri fiskitegund,

Jjar tilaefndri, hundrab.
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Eptir Litr. E: gjdra \ lunna, e&a 120 pottar I^sis, hdr. 1826.

— F: — 4 fjérbiingar naUtsskinna, hundrab. ^T^Z^
isiands vestur-amts contori, [)ann 20. Februar 1826.

Steingrimur J6nsson. Thorsteinson.

Plakat for Danmark, ang. nærmere Bestem- 22. Febr.

melser om visse Embedsmænds Forpligtelse til

Indskud i Enkekassen. Khavn den 22. Februar
1826. Publiceret ved Landsoverretten i Island den 26.
Juni 1826, men først erklæret gjeldende for dette Land ved
Reskript 24, Septbr. 1830. - Canc. 2. Depart. Registr. XXVII,
39-40 C1826, Nr. 173). Original-Aftryk hos Schultz. Coll.
^id. for 1826, S. 161-163. Qvart-Forr. for 1826, S. 8-10)
Schou XIX, 312-313. - Islandsk: Rubr. i Klausturp6st.
1826, S. 70, med Anmærkning som Island uvedkommende.

Plakat for Danmark, indeholdende nogle nærmere
Bestemmelser af visse kongelige Embedsmænds For-
pligtelse til Indskud i den almindelige Enkekasse, m. v.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, med Hen-
syn li! de af Vore Embedsmænd, hvis Embeds-lndtægter
enten aldeles ikke, eller kun for en Deel, bestaae i

en fast reglementeret Lon, have fundet nærmere Be-
stemmelser fornodne i deres Forpligtelse til Indskud i

den almindelige Enkekasse; ligesom Vi og have anseet
det tjenligt, at anordne yderligere Tvangsmidler mod
de Embedsmænd, der forsomme at gjCre befalet Indskud
i bemeldte Kasse. Vi byde derfor som folger:

1) Enhver, som for Fremtiden maalte vorde be-
skikket til Præst i Danmark, eller forflyttet fra et geist-

ligt Embede til et andet, skal være forpligtet til at for-

sikkre sin eventuelle Enke en aarlig Pension i den al-

mindelige Enkekasse, lig Deel af den Sum, hvortil

Embedet efter de ældre Angivelser af 1768 er anslaaet,
dog saaledes, at ved de mindre Præstekald, som i

disse Angivelser ere ansatte under 200 Rbd., den Pen-
sion, der maatte være den eventuelle Enke forsikkret



46 Plak. for Danu. åikg. Indskub i Eneekassek.

1826. i den geistlige Enkekasse, skal komme til Afdrag i den

I^CTT^ Pension, som Embedsmændene efter den ovenfor be-
22. Febr. '

stemte Maalestok, ellers vilde være forbundne til at

forsikkre ved indskud i den almindelige Enkekasse. —
2) Enhver af Vore Embedsmænd udenfor den geisllige

Stand, som nyder uvisse Embedsindtægter, og hvis

Forpligtelse til Indskud i den almindelige Enkekasse

ikke ved særskilte Lovbud er bestemt, bor, foruden

den Pension, som han, efter sin faste Gage, maatte

være forpligtet til at forsikkre, gjore et saa stort Ind-

skud i den almindelige Enkekasse, at hans eventuelle

Enke derfra erholder en aarlig pension, der svarer til

Vio Deel af de hara tillagte uvisse Embedsindtægter. —
3) Saafremt Nogen af Vore Embedsmænd ikke, efter

foregaaende Opfordring, melder sig hos Vor Direction

for den almindelige Enkekasse, for at gjcire det pligtige

Indskud i bemeldte Kasse, skal det paaligge det af

Vore CoUegier, hvorunder han sorterer, efter Anmod-

ning fra Vor Direction for den almindelige Pensions-

kasse, at foranstalte, at han enten ved Suspension eller

Mulkter tilholdes inden en vis Frist at opfylde denne

sin Forpligtelse. — Hvorefter alle Vedkommende sig

allerund. have at rette. Givet i Vor kgl. Residentsstad

Kjobenhavn den 22. Februar 1826.

4. Marts. Rentekammer - Circnlaire til Stiftamtmanden,

Amtmændene og Biskoppen i Island, ang. Ind-

betalinger af fraværende Arvingers Arvemidler.

Khavn den 4. Marts 1826. — Original- Gjenpart i

Bispe-Archivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 62-64.

Islandsk: Klausturp6st. 1826, S. 81.

Ifolge kongel. Resolution af 7, Februar 1780, samt

Reskript af 9. Novbr. 1825, skal i Island fraværende

Arvingers Arvemidler indtil Arvingen melder sig, eller,

ifald dette ei skeer forinden, indtil i 5 Aar fra den Tid

Arven faldt, indbetales i Islands Jordebogskasse, for



Rkntek. Girc. ang. Fraværendes Arv. M
derefter at modtages i Fondet ad usus publicos. For

at saadanne Arvemidler, i Overeensstemmelse med for-

nævnte Anordninger, kunne snarest muligt, efter at

være faldne, blive anviste til benævnte Fond, maae vi

tjenstl. anmode (Til.) om, at paalægge samtlige [civile

Skifteforvaltere i Islands Sonder-Amt, saavei som Reykja-

vik Byes Skiftejurisdiction S saasnart nogen Arv under
deres Skiftejurisdiction er lilfalden en fraværende Arving,

uopholdeligen at indbetale Belobet til Jordebogskassen,

samt derefter med tvende forskjellige fcirst afgaaende

Skibsleiligheder at tilstille Kammeret Landfogdens Prima-
og Secunda-Qvitteringer for deslige Arvemidler, i Hen-
seende til hvilke vedkommende Skifteforvaltere iflvrigt

ved hvert Aars Udgang have i det Hele at aflægge Rig-

^•'ghed paa den i Kammerets andet Circulaire af Dags
Dato bestemte Maade, Rentekammeret den 4, Marts \ 826.

Rentekammer-Skrivelse til Landfogden i Island, 4. Marts.

Sigurd Thorgrimsen, ang. Indbetaling af forladt

Arv. Khavn den 4. Marts 1826. — Rentek. Isl.

<-'opieb. 6, Nr. 66.

Ved Circulaire af Dags Dato ere den constituerede

Stiftamtmand og Amtmændene, samt Biskoppen i Island

anmodede om, at paalægge samtlige værende Skifte-

forvaltere i deres Embeds -Distrikter med forskjellige

Skibsleiligheder at indsende til Kammeret Herr Land-,
fogdens Prima- og Secunda-Qvitteringer for fraværende
Arvingers Arvemidler, der i Overeensstemmelse med
allerh. Resolution af 7. Febr. 1780, samt Reskript af

9. Novbr. ISSS, indbetales i Jordebogskassen, (for) der-
efter at modtages til Forrentning i Fondet ad usus

publicos. Herr Landfogden vilde altsaa for deslige Arve-

fra [ til Nord- og Oster-Amtet: „civile Skifteforvaltere i

Islands Nord- og Oster- Amt"; til Vester- Amtet : „civile

Skifteforvaltere i Islands Vester -Amt"; Ul Biskoppen:
iigeistlige Skifteforvaltere i Island".

/



i 8 Rentek. Skriv. ang. forladt Arv.

1826. midlers Indbetaling i Jordebogskassen i Fremtiden med-

^J^'J^J^^
dele Vedkommende Qvitteringer in triplo, og, for at

det Fornodne herfra kan foranstaltes, i Henseende til

Udbetalingen til fornævnte Fond af de Arvemidler, der

ere indbetalte i Jordebogskassen, og ikke allerede

maatte være Fondet ad usus publicos anviste, vilde

De med fdrste Skibsieilighed herlil indsende en For-

tegnelse over samtlige i Deres Embedslid til Jordebogs-

kassen Tid efter anden indbetalte og endnu i samme
indestaaende fraværende Arvinger tilfaldne Gapitaler,

hvilken Fortegnelse maa indeholde Oplysning om, naar

og efter hvem Årvemidlerne ere faldne, samt naar Ind-

betalingerne ere skete, og [i] hvilke af Hr. Landfogdens

Regnskaber BelObene findes beregnede til Indtægt. —
Rentekammeret den 4. Marts 1826.

4. Marts. Rentekammer-Circnlaire til den constituerede

Stiftamtmand og Amtmændene i Island-, ang. Ind-

beretninger om Afgifter af Arv og af faste Eien-

dommes Overdragelse. Khavn den 4. Marts 1826.

— Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 57-59. — Islandsk: Klaustur-

pést. 1826, S, 80—81.

Kammeret har bragt i Erfaring, at der blandt Sys-

selmændene i Island skal være ulige Meninger i Hen-

seende til, hvorledes med Indsendelsen af de i For-

ordn, af 12. Septbr. 1792 og 8. Februar 1810 befalede

Beregninger over de ved disse Anordninger paabudne

Afgifter af Arv, samt med Indsendelsen af de i sidst-

nævnte Anordning befalede Fortegnelser over thinglæste

• Adkomstbrevc paa faste Eiendomme, ved hvis Over-

dragelse til anden Eier erlægges den paabudne Afgift,

skal forholdes.

Foranlediget deraf har Kammeret, i Lighed med

. hvad der allerede lidliaere er foranstaltet for Danmark

— forsaavidt saadant er passeligt for Island — bestemt,

at der af Sysselmændene skal ved hvert Aars Udgang

forfattes efternævnte tvende særskilte Fortegnelser:
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1) en i Overeensstemraelse med vedf5lBende Schema 1826.

Litr. A indrettet og attesteret Fortegnelse over samtlige 4. Marts,

i det forlflbne Aar, regnet fra 1. Januar til 31. Decbr.,

i Jurisdictionen thinglæste Skjoder, Mageskiftebreve,

Gavebreve eller andre deslige om faste Eiendommes

Overdragelse til nye Eiere udstedte Documenter og

deri bestemte Kjobesummer m. v., hvoraf er erlagt Af-

gift ifalge For. 8. Februar 1810. — 2) en i Overeens-

stemmelse med vedlagte Schema Litr. B indrettet og

attesteret Fortegnelse over de i detforlbbne Aar, regnet

fra 1. Januar til 31. Decbr., if6lge For. af 12. Septbr.

4792 og 8. Februar 1810 faldne Afgifter af Arv, samt

over de i samme Aars L6b faldne arvingslOse og fra-

værende Arvingers Arvemidler, hvilke paa Grund af

allerh. Resol. af 7. Febr. 1780 samt Reskr. af 9. Novbr.

A. skulle indbetales i Islands Jordebogskasse, for

derefter at modlages i Fondet ad usus publicos. —
Fornævnte tvende Fortegnelser og de tvende Exem-
plarer deraf, tilligemed Arveafgifternes Bel5b, , snarest

inuligt efter Aarets Udlob, tilstilles Landfogden, der be-

liolder det ene Exemplar af hver af Fortegneiserne og

senderSysselmanden det andet Exemplar lilbage, forsynet

«ied Qvittering for Afgifternes Modtagelse; hvilke qvit-

lerede Fortegnelser derefter -forblive hos Sysselmanden,
af hvetn derimod Triplicalfortegnelserne ligeledes ved
Aarets Udgang blive at tilstille Hr. Amtm. til Attestation

og videre Indsendelse til Landfogden, der herfra er

beordret ti] at fremlægge de saaledes attesterede For-

tegnelser ved det Jordebogskasse - Regnskab, som af-

sluttes den forst paafolgende 31. Juli. Forsaavidt der-

imod 1 et Syssel i Aarets Lcib ingen Adkomstbreve paa
faste Eiendomme maatte være thinglæste eller ingen

af de i den under Nr. 2 ommeldte Fortegnelse nævnte
Arvemidler eller Afgifter af Arv ere faldne, maa Syssel-

manden ved Aarets Udgang tilstille Uv. Amtm. til Attesta-

tion og videre Indsendelse til Landfogden behOrige For-

klaringer derom, hvilke i Henseende til Af-ifterne afo

2*
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4826. Arv og arvingsISse eller fraværende Arvingers Arve-

4. Marts, midler blive at affatte i Overeeusstemmelse med den

Formular, hvormed Fortegnelserne ellers, efter Udvisende

af Schemael Litr. B, blive at slutte. — Vi maa altsaa

tjenstl. anmode Hr. Amtm, om, at lilkjendegive det For-

anforte for samtlige Sysselmænd i Islands Sonder- Amt

(— Vester-Arat; — Nord- og Oster-Amt — ), samt der-

hos at tilstille dem et Exemplar af hvert af de ved-

fdlgende Schemata. Ligesom vi ogsaa maa bede Hr.

Amtm. om, imellem Sysselmændene i benævnte Amt at

fordele til fornævnte Fortegnelser herved fdlgende trykte

Blanquetter, hvilke ved hvert Aars Udgang af dem blive

al udfylde og i Overeensstemmelse med Foranfdrte at

fremsende. I Henseende til Reykjavik Byes Jurisdiclion

har Kammeret under D. D. paalagt Landfoged Thor-

grirasen i Egenskab af Byfoged, ved hvert Aars Udgang

at forfatte de under Nr. 1 og 2 ommeldte Fortegnelser,

til hvilke trykte Blanquetter ere ham tilstillede, hvorhos

ham er betydet, at paa Fortegnelserne maa erhverves

Hr. Amtm." Attest, forinden de fremlægges ved Jorde-

bogskasse- Regnskabet. — ForSvrigt tvivler Kammeret

ikke paa, at Hr. Amtm. jo vil have Indseende med, al

fornævnte Fortegnelser blive Dem af vedkommende

Embedsmænd i rette Tid tilstillede til Attestation, for

al de fra samtlige Jurisdiclioner kunne for eet og samme

Aar fremkomme ved det Jordebogskasse-Regnskab, som

afsluttes den fcirst paafdigende 31. Juli. — Rentekam-

meret den 4. Marts 1826.

[SCHEMA.]

Litr. A.

Fortegnelse over samtlige ved N. N. fra 1. Januar

til 3I.Decbr. Aar N. N. læste Skjbder, Mageskiftebreve,

Gavebreve eller andre deslige om faste Eiendommes

Overdragelse til nye Eiere udstedte Documenter, tillige-
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med de Kjobesummer m. v., hvoraf Afgift ifdige For- 1826.

ordningen af 8. Februar 1810 er erlagt. 4. Marts

Thinglæsningens

Datum

KjObesumraeme

;

med videre

rede S61v

Rbd. Skill.

•

Tiiaammen . • ,

hvoraf ^ Procent Afgiften belOber • . .

At ikke flere af de i § 12 af Forordn, af 8. Febr.

IBlO under Litr. A nævnte Documenter ere læste ved

N. N. fra 1. Januar til 31. December N. N., bliver her-

ved af mig bevidnet. N. N.

Litr. B.

Fortegnelse over de Afgifter, som ved N. N. Skifte-

jurisdiclion i Aaret fra 1. Januar til 31. December N. N.

6re faldne at beregne den kongelige Kass"e til Indtægt,

saavel ved sluttede Skifter, som af Arv, der uden Skifte

er tiitraadt, m. v.

Tiis

Arvingslose eller

fraværende Arvin-
gers Arveniidler,

for hvis Indbetaling"

i Islands Jorde-
bogskasse Rente-
kammeret er til-

stillet Landfogdens
Qvitteringer

Afgift af Arv

ifOlge

Forordningeu

af 12. Septbr. 1792.

Afgift af An-

ifftlge

Forordningen

af 8. Febr. 1810.

red€ salv rede SClv red«; S61v

Rbd. SkUl. Rbd. Skill. Rbd. Skill.

Hvilke N. N. rede Scilv ere indbetalte i Islands Jorde-

bogskasse. lovrigt bliver herved af mig bevidnet, at
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4826. ikke videre i noget af indbemeldte Tilfælde uoder N. N.

^^'^^J^^J^
SkifLejurisdiction har været at beregne fra 1. Januar

til 31. December N. N. enten ved mig som ordentlig

Skifteforvalter, eller ved Skifter, som ere behandlede

ved overordentlige Skifleforvaltere , Samfrænder eller

Arvinger, ligesom ei heller af Arv, som i bemeldte

Tid uden Skifte er tiltraadt. Forsaavidt derimod i an-

forte Tid for denne Jurisdiction ere anmeldte flere

Dddsfald, hvorefter Boerne endnu staae under Behand-

ling, og den kongelige Kasse deraf i Tiden kan vente

Afgift, vedlægges her en nærmere Forklaring i Over-

eensstemmelse med 11. § i Forordningen af 8. Februar

1810.

4. Marts. Rentekammer-Skrivelse til den kongel. Lands-

overret i Island^ ang. Indberetninger om de ved

Retten thinglæste Adkomstbreve. Khavn den 4.

Marts 1826 \ — Publiceret ved Landsoverretten den 26.

Juni 1826. — Rentek, Isl. Copieb. 6, Nr. 56. — Islandsk:

Klausturp(5st. 1826, S. 81.

Med Hensyn til den i Forordn, af \\. Juli 1800

§ i 2 indeholdte Bestemmelse, angaaende Skjoders og

Pantebreves Thinglysning ved den kgl. Landsoverret

for Island, bor ved Islands Jordebogskasse-Regnskaber

aarligen fremkomme Rigtighed for, hvorvidt Afgift, ifolge

Forordn, af 8. Februar 1810, maatte være falden af

Adkomstbreve, der ere fremkomne til Thinglæsning ved

bemeldte Overret.

Kammeret maa desaarsag tjenstl. anmode den kgl.

Landsoverret for Island om, behageligen al foranstalte,

at Landfogden ved Udgangen af ethvert Aar, regnet fra

\. Januar til 31. Decbr., blive tilstillet en Fortegnelse

over de i det forlobne Aar ved Landsoverretten thing-

jevnf. For. 24. April 1833 § 1.
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I

læste Adkomslbreve, eller forsaavidl ingen saadanne 1826.

Thinglæsninger maalte have funden Sled, da behorig^^J^"^;^^

Attest derom; og da man til Brug ved de Fortegnelser,

der i lige Maade skulle afgives fra de ovrige Jurisdic-

lioner paa Island, har ladet trykke Blanquelter, der

ligeledes kunne afbenyttes til de Fortegnelser, der i ,

forommeldte Henseende afgives for velbemeldte Lands-

overrets Vedkommende, saa lade vi herved tillige folge

et for flere Aar tilstrækkeligt Antal af saadanne til Ud-

fyldning bestemte trykte Blanquetter^ — Forsaavidt

angaaer den forbigangne Tid, fra Publicationen af For-

ordn, af 8. Februar 1810, er Landfogden ved Anteg-

nelserne i hans Jordebogskasse-Regnskab for Aaret til

31. Juli 1823 paalagt, over samtlige siden den Tid ved /

Overretten Ihinglæste Adkomstbreve paa faste Eien-

domme at erhverve behorig Fortegnelse, med hosfbiet

Forklaring om, hvor og med hvilke Belob Vs^ Afgiften

(leraf, efter de til Relten forinden Thinglæsningen af-

leverede Qvitteringer, er erlagt. Disse Beviisligheder

ventes altsaa at blive af Landfogden fremlagte paa sit

Sted, men vi kunne dog ikke undlade ved denne Lei-

Jighed tjenstl. at bede os tilstillet en Gjenpart af en

Fortegnelse, der saaledes maatte være eller blive Land-

fogden tilstillet, saavel som samtlige af Landfogden ud-

stedte originale Qvitteringer for den erlagte V2% Afgift.

Rentekammeret den 4. Marts 1826.

Rentekammer -Skrivelse til Biskoppen over 4. Marts.

Island, ang. Indberetninger om de ved geistlige

Skifteretter faldende Afgifter af Arv. Khavn den

4. Marts 1826. — Original i Bispe-Archivet i Island.

Rentek. IsL Copieb. 6, Nr, 60. — Islandsk: Klausturp6st.

O see det næstforegaaenc(g Rentekammer-Circulaire tilftiiede

Schema, Litr. A.
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1826. 1826, S. 80. — Det maa iSvrigt bemærkes, at efterhaanden

4. Marts. geistlige Skifte-Jurisdiction i Island, ifcilge For. 27.

— Novbr. 1816, er ophbrt, ere dissé Indberetninger for Geistlig-

hedens Vedkommende bortfaldne.

Ligesom Kammeret ved Circulaire af Dags Dato

til Amtmændene i Island har foreskrevet nogle Regier

i Henseende lil Rigtigheds Aflæggelse for de ved For-

ordn, af 12. Septbr. 1792 og 8. Febr, 1810 paabudne

Afgifter af Arv , samt for arvingsl5se og fraværende

Arvingers Arvemidler, forsaavidt vedkommer de civile

Skifle-Jurisdictioner, saaledes maa vi ogsaa tjenstl. bede

D. Hoiærv. om at tilstille enhver af de i Island endnu

værende geistlige Skifteforvaltere et Exemplar af ved-

fdlgende Schema, i Overeensstemmelse med hvilket de

geistlige Skifteforvaltere ved hvert Aars Udgang have

at forfatte Fortegnelse over de i det forlobne Aar, regnet

fra 1. Januar til 31. Decbr., ifcilge For. af 12. Septbr.

1792 og 8. Febr. 1810, faldne Afgifter af Arv, samt

over de i samme Aars Lob faldne arvingslose og fra-

værende Arvingers Arvemidler, hvilke, paa Grund af

allerh. Resolution af 7. Febr. 1780 samt Reskript af 9.

Novembr. 1825, skulle indbetales i Islands Jordebogs-

kasse, for derefter at modtages i Fondet ad i^sus pu-

blicos. — Til fornævnte Fortegnelse folger herved et

Antal trykte Blanquetter, hvilke D. Hoiærv. bedes at

fordele lige imellem samtlige geistlige Skifteforvaltere i

Island, samt derhos at paalægge dem, strax ved hvert

Aars Udgang at sende en saadan Fortegnelse in triplo,

tilligemed de faldne Arveafgifters Beldb, til Landfogden,

der sender det ene Exemplar, forsynet med Qvittering

for Afgifternes Modtagelse, tilbage til den geistlige Skifte-

forvalter, hos hvem den forbliver, hvorimod Landfogden

beholder de tvende andre Exemplarer, , af hvilke han

fremlægger det ene ved Jordebogskasse-Regnskabet. —
Forsaavidt derimod i el Aars Lob ingen af fornævnte

Arvemidler eller Afgifter af^rv maatte være faldne
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under den geistlige Skifte- Jurisdiclion, har den ved-

kommende geistlige Skifteforvalter derom ved Aarets 4

Udgang at tilstille Landfogden behOrig Forklaring, der

maa være affattet i Overeensstemmelse med den For-

mular, hvormed Fortegnelserne ellers efter foranfOrte

Schemas Udvisende sluttes. — Over de Fortegnelser

og Forklaringer, som Landfogden saaledes aarligen mod-

tager fra geistlige Skifteforvaitere, er han beordret at

forfatte eu efter hosfdlgende Schema indrettet særskilt

Beregning, og, forinden den fremlægges ved Jordebogs-

kasse - Regnskabet, at sende samme tilligemed Skifte-

forvalternes Fortegnelser og Forklaringer til D. Hbiærv.,

hvem vi tjenstl. maa bede om at forsyne Landfogdeus

paa de geistlige Skifteforvalteres Opgivende grundede

Beregning med Deres Attestation, hvilken i Særdeleshed

roaa indeholde, hvorvidt i Landfogdens Beregning findes

anf(5rt samtlige geistlig'e Skiftejurisdictioner i Island. —
forsynet med saadan Attestation, bliver Beregningen med
tilhørende Bilage af D. Hoiærv. al tilbagesende til Land-

fogden, der fremlægger samme ved sit Jordebogskasse-

^^gnskab. — Forovrigt tvivler Kammeret ikke paa, at

^* Høiærv. jo vil, naar det maatte fornodiges, forhjelpe

Landfogden til, fra de geistlige Skifteforvaltere at er-

holde fornævnte Fortegnelser og Forklaringer saa be-

timeligen efter ethvert Aars Udgang, at samme fra

samtlige geistlige Skifte - Jurisdictioner kan for eet og

samme Aar fremkomme ved det Jordebogskasse-Regn-

skab, som Landfogden afslutter den forstpaafOlgende

31. Juh. — Rentekammeret den 4. Marts 1826.

[Schema].

Beregning over de Afgifter af Arv, der, efter Ud-
visende af de fra samtlige geistlige Skiftejurisdictioner

1 Island indkomne og herved følgende Anmeldelser,
ere faldne i Aaret fra I. Januar til 31. December Aar
N. N., og indbetalte i Islands^Jordebogskasse.
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Anmcl

dclser-

nes

Nr.

I Alt . . -

Arvingsl5se eller

fraværende An-in-
gers Arvemidler,
som i Overcens-
stemmclse med

Reskr. af 0. Novbr.
1825 ere indbetalte

i Islands Jorde-
bogskasse, for at

modtages i Fondet
ad usus publicos

rede S5lv

Rd. Sk,

Repræs.

Rd. Sk.

Afgift af Ai-v

ifSIge

Forordningen

af 12, Septbr- 1792.

rede SOlv

Rd. Sk.

Repræs.

Rd. Sk.

Afgift af Arv

ifOlge

Forordningen

af 8. Febr. 1810

rede S61v

Rd. Sk.

Repræs.

Rd. Sk.

Hvilke Summer ere beregnede til Indtægt i Islands

Jordebogskasse - Regnskab for Aaret til 31. Julii N, N.,

Pag. N. N. N.,

Landfoged.

Imod foranforte mig foreviste Fortegnelser og For-

klaringer fra - de geistlige Skiftejurisdictioner, findes Intet

at erindre, ligesom og herved attesteres^ at i Island ikke

findes flere geisllige Skiftejarisdictioner, end de, som

ere anforle i denne Beregning.

. N. N.,

Biskop.

Marts. Rentekammer-Skrivelse til Landfogden i Island,

Sigurd Thorgrimsen, ang. Afgifter af Arv Og af

faste Eiendomme, m. v. Khavn den 4. Marts

1826. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 61.

Ved Circulaire af Dags Dato til Amtmændene i

Island har Kammeret foreskrevet node nærmere Resier

i Henseende til den Rigtighed, der, forsaavidt vedkom-

mer de civile Jurisdictioner, bOr aflægges for Afgifterne

ifblge Forordn, af 12. Septbr. 1792 og 8. Febr. 1810,

medvidere, ligesom man og, forsaavidt disse Afgifter
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svares af Arv, har tilskreven Hans H(5iærv. Hr: Biskop 1826.

Johnsen det Fornbdne til Iagttagelse af de geistlige 4. Marts.

SkifteforvalLere. — Af fornævnte Circulaire og Skrivelse

f(5lger herved Afskrifter, tilligemed Exemplarer af de

dermed sendte Scheraata til de Fortegnelser, som fra

de geistlige og civile Jurisdiclioner aarligen blive at

indsende til Landfogderiet, og i Henseende til hvilke af

Hr. Landfogden bliver at forholde paa følgende Maade

:

1) af de tvende Fortegnelser, den ene over Af-

giften i Anledning af faste Eiendommes Overdragelse,

den anden over Afgifterne af Arv m. v.,* som ved hvert

Aars Udgang in duplo blive Dem tilstillede fra de civile

Jurisdiclioner, sender De det ene Exemplar af hver af

Fortegneiserne, forsynet med Deres Qvittering for Af-

gifternes Imodtagelse, tilbage til vedkommende Syssel-

niand, det andet Exemplar af Fortegnelserne forbliver

^6d Landfogderiet, hvorimod Triplicaterne af disse For-

tegnelser, eller forsaavidt ingen Afgift maatte være fal-

at beregne, da Sysselmændenes Forklaringer derom,
hvilke, forsynede med Attestation, blive Dem tilstillede

fra Amtmændene, fremlægges ved det Jordebogskasse-r

Begnskab, som aflægges den forst paafolgende 31. Juli,

I hvilken Henseende Hr, Landfogden har at forfatte og
D'ied Regnskaberne at fremlægge tvende i Overeens-
stemmelse med vedfolgende Schemaer Nr. \ og 2 ind-

rettede Beregninger over Belobet af de i fornævnte

Fortegnelser anfdrte forskjellige Afgifter, hvilke ligesom

hidtil blive i Regnskaberne med Henviisning til Be-

regningerne at anfiire i særskilte Indtægtsposter. —
2) Forsaavidt vedkommer Reikavig Byes Jurisdiction,

bliver af Dem, som Byfoged, over fornævnte Afgifter

at affatte tvende Fortegnelser, aldeles overeensstem-

mende med foranfcirte Schemaer, til hvilke Fortegnelser

desuden herved felger et tilstrækkeligt Antal trykte

Blanquetier. — Disse Fortegnelser for Reikavig Byes
Jurisdiction, og, saafremt i et Aar i en eller anden af

fornævnte Henseender ingen Afgift maatté være falden,
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1826. da skriftlig Forklaring derom, maa Hr. Landfogden for-

anleåi^e forsynet med Stiftamtmandens Attestation, hvor-

efter samme, saavel som de Fortegnelser over thing-

læste Adkomstbreve, der tilstilles Hr. Landfogden fra

den islandske Landsoverret, blive ligeledes at vedlægge

de Beregninger, Hr. Landfogden, i Overeensstemmelse

med foranstaaende Nr. 1, fremlægger ved Jordebogs-

kasse-Regnskabet, og derpaa at anfore tilligemed Af-

gifternes til Dem erlagte Beleb. — 3) Det ene Exemplar

af den Fortegnelse over Afgifterne af Arv m. v., der

ved hvert Aacs Udgang in triplo bliver Hr. Landfogden

tilstillet fra enhver af de geistlige Skifteforvaltere, bliver

af Dem at forsyne med Qviltering for Afgifternes Mod-

tagelse, og derefter at tilbagesende til vedkommende

geistlige Skifteforvalter, det andet Exemplar forbliver

ved Landfogderiet, hvorimod Triplicatet, eller, forsaa-

vidt ingen Afgift maatte være faldet, da den vedkom-

mende geistlige Skifteforvalters Forklaring derom^ frem-

lægges ved det Jordebogskasse-Regnskab, som aflægges

den forst paafdigende 31. Juli, i hvilken Henseende

bliver, lil Fremlæggelse ved Regnskabet, at forfalle en
^

særskilt, i Overeensstemmelse med foranforte Schema

Nr. 2 indrettet, Beregning over Belobet af de i samtlige

fra de geistlige Skifteforvaltere modtagne Fortegnelser

anforle Afgifter, hvilken Beregning, tilligemed Skiftefor-

valternes dertil horende Fortegnelser og Forklaringer,

forinden samme fremlægges ved Deres Regnskab, bliver

at tilstille Biskoppen til Attestation. — Rentekammeret

den 4. Marts 1826.

10. Marts. KongcHg Resolutioii ang. Forandring med

Hensyn til islandske Disciples Adgang til danske

Skoler, Khavn den 10. Marts 1826'. — i Uni-

versitets-Directionens Forestilling 9. Marts bemærkes, at Con-

Univ. Direct. Skriv. 11. April 1826.
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ferentsraad Magnus Stephensen havde, med Paaberaabelse af 1826.
Reskr. 4. Mai 1759, sogt om Gratistplads ved Sorti Academie lo. Marts,
for sin Brodersbn Thorvard Stephensen, samt om Understfit-

ning og fri Underviisning i een af Sjællands lærde Skoler for

en Pleiesbn, Magnus Hakonarson. Directionen bemærker i den

Anledning, at det nævnte Reskript „blev allemaad. udfærdiget

med Hensyn til den Nytte, som det for den studerende Ungdom
1 Island vilde medfbre, om der havdes Leilighed til for nogle

af de skikkeligste og bedst begavede Disciple til betids at komme
til Danmark, for der at undervises i latinske Skoler". Re-

skriptels Bestemmelser bleve saaledes „givne paa en Tid, da der

1 Island havdes tvende lærde Skoler, men som begge vare i en

ringere Tilstand end den, som senere er bleven oprettet paa

Bessested, og da alle Disciple i de latinske Skoler i Danmark
ikke blot havde fri Underviisning, men ogsaa n6de Stipendier

e^ler anden Understøttelse fra Skolerne. Paa den Tid havde

ogsaa de latinske Skolers fleste Disciple fri Kost hos Borgerne

^ Byen, og Udgifterne for en Discipel til Kost, Klæder og

BtSger m. v., vare meget ubetydelige. Den Fordeel, som blev

forundt islandske Studerende paa Anbefaling fra en af Landets

tvende Biskopper, var derfor ikke særdeles byrdefuld for de

Nedkommende sjællandske Skoler, og stod tillige i temmelig

passende Forhold til hvad ogsaa andre Disciple kunde opnaae",

^^en nu vare Omstændighederne ganske forandrede. Skjbndt

Skolen i Island havde flere Mangler, især af Mangel paa hen-

sigtsmæssigt indrettet Locale, var den dog bedre organiseret

eiid de forrige lærde Skoler i Island, og forsynet med tilstræk-

keligt Antal duelige Lærere. Ved Skolerne i Danmark tilstodes

nu ingen Discipel en lignende Understøttelse som den Reskriptet

tilstod, da Udgifterne hertil vilde under de nærværende Forhold
andrage aarlig 300 å 400 Rbd., hvilket Skolerne nu vare blevne

aldeles uformuende til at udrede. Det vidstes vel ikke, at

nogen islandsk Discipel i de sidstforltibne Decennier var bleven

nedsendt af Biskoppen i Henhold til bemeldte Reskript, men
da Reskriptet dog ikke var ophævet, antog Directionen det

ngtigst at andrage paa dets Modification efter de nuværende
Forhold. Directionen antog nemlig, at det kun i enkelte Til-

fælde vilde være af særdeles Nytte, at Skoledisciple nedsendtes
til Danmark

5 hgeledes antoges, at Understøttelsen skulde be-
stemmes til det hbieste Stipendium, som elter For. 7. Novbr.
1809 kunde tilstaaes, nemlig 50 Rbd. Selv aaiiig. Tilsidst

mentes det at burde forlanges, at Andragender desangaaende
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1826. bleve Directionen tilstillede forud, i Henseende til, at Direc-

tionen derefter kunde sættes i Stand til at afgjiJre, saavel om
10. Marts,

understcittelsen i det Hele skulde tilstaaes, som og i hvilken

Skole Discipelen skulde indtages. — Univ. Dir. Forestillinger

1826, Nr. 984. Coll. Tid. 1826, S. 328—333 (med Motiver).

Fogtm. (Algreen-UssingD VII. 11, 1. H., S. 69-70.

Vi ville allern. have Bestemmelserne i Reskriptet

af 4. Maji 1759 forandriede derhen, at Biskoppen over

Island maa være bemyndiget til, naar nogen særdeles

vel begavet, flittig og sædelig Discipel skulde mangle

den forncidne Leilighed til at uddanne sig i Island, da

at tilstille Vor Direction for Universitetet og de lærde

Skoler fuldstændige Beviisligheder for Discipelens Vær-

dighed til særdeles Understottelse, og at derefter be-

meldte Direction har al afgjore, om ham i Helsingbr,

Roeskilde, Slagelse eller Kjobenhavns lærde Skoler kan

tilstaaes fri Underviisning i Forbindelse med Skolens

hOieste Stipendium, under Forpligtelse, at han efter

fuldendte akademiske Studier vender tilbage til sit

Fædreland for at gavne det i en offentlig Stilling, da

han ellers til den Skole, fra hvilken han har nydlsaa-

dan extraordinair Understottelse, vil have at tilbage-

betale sammes Belcjb. — Derimod ville Vi, at det frem-

deles skal have sit Forblivende ved den i bemeldte

Reskript indeholdte Bestemmelse, at saadanne Disciple

beholde samme Adgang til Beneficier af Communitet

og Regents, som allern. er tiistaaet de Studerende, der

fra Island dimitteres til Universitetet. — Kjcibenhavn

den 10. Marts 1826.

20. Marts. CancelHe-Plakat ang. Qvartals-Conrs. Khavn

den 20. Marts 1826. — ikke pubhceret ved Landsover-

retten og ikke heller i Synodalforsamlingen, men skulde dog

ifalge Plak. 11. Mai 1819 være gjaldende for Island i Halv-

aaret fra 1. Juli til Sl.Decbr, 1826. — Canc. 2. Dep. Registr.

XXVII, 59 (1826, Nr- 268]. Original -Aftryk hos Schultz.

ColLTid.I826,S.206. Qvart-Forr. 1826,8.16; SchouXIX,317.
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Plakat, angaaende Qvartals-Coursen for April, Maji '1826.

og Junii Maaneder 1826. ;r"Tr^
20. Marts.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne
Brev af 6. April 4818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Committee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder
1826 skulle modtages i alle de Sblvbetaiinger, der, efter

allerhoistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 2525 Rbd. imod 100 Species eller

200 Rbd. S(jlv, saa at 1 Rbd. Selv i alle foranfiirte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 12 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn. — Hvilket herved kundgjOres til alle .

Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Canceliie

Jen 20. Martii 1826.

Rentekammer - Plakat ang. theologiske Stn- 22. Marts.

denters Afgiftsfrihed, m. v. Khavn den. 22. Marts

1826. — Ikke publiceret ved Landsoverretten i Island;

men derimod i Synodalforsamlingen i Reykjavik iJuli 1826. —
Originalen indheftet i Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1826,

^i'-34; Rentek. Exped. Prot. 60, Nr. 62, S. 60—61. Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. fov 1826, S. 267—268. Qvavt-

^on-. 1826, S. 17—18; Schou XIX, 317-318. P. Pétursson,

I^ist. Eccl. Island., S. 248—249. — Islandsk: i den af den

islandske Landsoverret ifolge Canc. Skriv. 2. August 1800 ud-"

givne Samling af Forordninger m. v., vedkommende Island,

S. 240; Klausturp6st. 1826, S. 70—71.

Plakat angaaende den de theologiske Studenier

paa Island tilkommende Afgiftsfrihedj m. m.

Paa Rentekammerets alleruod. Forestilling har Hans

Majestæt Kongen behaget under 22. i f. M. allern. al

resolvere saaledes:

(jVi tillade allern., at de nuværende theologiske Stu-

denter i Island, der ere dimitterede fra den lærde Skole

sammesteds og paa den i Anordn, af 3. Maji 1743 fore-

skrevne Maade vedblive deres theologiske Studier og ove

sig i geistlige Forretninger, saml paa lovhg Maade bevise



Renték. Plak. ang. Studentehs Afgiftsfmhed.

1826. dette for Vedkommende, fremdeles, tilligemed deres

Enker, beholde den Frihed for Afgifter, som hidtil har

været dem tillagt, og som angaaer den saakaldte Skat,

Kongetiende, Gjaftold, Laugmandstold og Mandtais-

fisk, men ikke indbefatter Ydelse til Præst, Kirke

og Fattige, ligesaa lidet som Delinquent- Omkostninger

eller anden Communal- Afgift. Derimod have de Stu-

denter, der for Fremtiden dimitteres fra bemeldte Skole,

al svare enhver Afgift, som efter de almindelige Regler

er forbunden med de Stillinger, hvori de komme, og

den Formue, de besidde. Derhos ville Vi allern., at

lige Bestemmelser skulle være gjeldende om de nu-

værende theologiske Candidater, forsaavidt de opholde

sig i Island, enten som bosatte eller i anden Stilling,

men at denne Frihed ligeledes skal ophore for dem,

som herefter underkaste sig Iheologisk Embeds-Examen".

Dette bliver herved, ifolge allerh. Befaling, bekjendt-

gjort til Efterretning for alle Vedkommende. — Rente-

kammeret den 22. Marts ^1826.

22. Marts. KoDgelig Resolutioii ang. Udvidelse af nogle

Anordninger fra 1823 til Island. Rliavnden22.

Marts 1826*. I CancelUets Forestilling 22. Marts be-

mærkes, at CoUegiet havde, i Henhold til kgl. Resol. 6. Juni

1821, corresponderet om, hvorvidt de i Åaret 1823 udkomne

almindelige eller danske Anordninger skulde udvides til at

gjelde for Færiieme og Island. De Lovbud, som i denne

Henseende i Særdeleshed kom i Betragtning, vare; 1) Plak.

8. Januar 1823, ang. Testamenter; 2) For. 7. Febr. 1823 om
Mortificationer paa Gjeldsbreve; og 3} Plak. 14. Mai 1823,

ang. Boers Extraderingj hvilke samtlige foreslaaes indfiirte

uforandrede paa Færtierne.

„Hvad Island angaaer, da have samtlige Overbvrigheder

været enige i, at de fem ftirste §§ i Plak. 8. Januar 1823

hensigtsmæssigen kunde gjbres gjeldende, dog med enkelte

Modificationer. Saaledes have Amtmanden over Sbnder-Åmtet

O Reskr. 6. April 1826.

1
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og Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet formeentj at det 1826.
kunde overlades til Overovrighederne at meddele Confirmation 22. Marts,
paa de i § 2 omhandlede Testamenter, hvis Ægthed bevises

ved Thingsvidner, da Indsendelsen til Canceliiet, som Med-
delelsen af deslige Gonfirmationer i bemeldte § er forbeholdt,

med Hensyn til Landets Fraliggenhed, vilde medffire et be-

tydeligt Ophold, som det i mange Tilfælde kunde være magt-

paaliggende at undgaae. Ligeledes har Amtmanden over

Vester -Amtet bemærket, at det, der i Slutningen af § 5 er

bestemt angaaende Selveieres Testamenter og Testamenta mili-

taria, formeentligen maatte bortfalde, da sHge Testamenter ikke

oprettes paa Island. Begge disse Modificationer fortjene, efter

kancelliets SkjGn, Bifald
;
ligesom der heller ikke synes at være

Noget imod, at de ovenmeUlte §§ foibvrigt gji5res gjeldende.

~~ Hvad Plakatens § 6 foreskriver angaaende Beskikkelser,

^aa uden Tvivl, som og alle Amtmændene have yttret, an-

sees mindre passende for Island, da Beskikkelser der na^sten

aldrig bruges, og det i alt Fald vilde -være meget besværligt

ved slige Leiligheder at hente Notarius, som der er vedkom-

Diende Sysselmand, hvilken ofte boer i en Afstand af 8 til 10

^le eller endog længere borte. — Bestemmelsen i § 7 om,

Q't Notarius publicus personligen skal udfOre de Handlinger

og modtage de Erklæringer, han attesterer, og at kun i denne

Embedsmands Forfald en af Amtmanden constitueret Fuld-

mægtig maa udfcire Forretningerne, samt •§ 8 ffirste Membrum,
om, at Notarius b8r bruge tvende "Vitterlighedsvidner, synes

at burde udstrækkes til Island ; thi der skjonnes ikke at være

nogen Grund til, at Notarius mere der, end andetsteds, skulde

kunne overdrage sin Myndighed til en uconstitueret Person,

eller ikke skulde medtage Vitterlighedsvidner. Vel har Amt-
manden over Nord- og Oster-Amtet bemærket, at' Syssel-

mændene ingen examinerede Fuldmægtige have, og at der i

Almindelighed ikke vil kunne faaes nogen lovkyndig Mand
til, i Sysselmandens Forfald, at overtage Constitutionen. Men
det er ikke forncident, at den Constituerede skal være exami-

neret; og da Plakaten ei ubetinget fordrer, at Notarius skal

bruges, men, ved Siden deraf, tilsteder lovligt Vidnebeviis,

saa vil der i intet Tilfælde kunne flyde nogen Uleilighed af

den foranffJrte Bestemmelse, hvorimod sammes Undtagelse endog

kunde give Anledning til den urigtige Mening, at Notarius

kunde lade hvem han vilde fungere for sig. — Ved § 8 vil

IA', B, . 3
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-iSQG. icivrigt blive at tilfbie den Modification, at Betalingen beregnes

22. Marts. °ied Hensyn til den paa Island gjeldende Sportellovgivning. —
Hvad For. 7, Febr. 1823 angaaer, da have Amtmændene over

Sfinder- og Vester-Amtet yttret, at der i Island, hvor der sjel-

dent eller aldrig er Spbrgsmaal om Mortificationer, ingen Trang

spores til en, saadan Lovbestemmelse, hvorimod Amtmanden

over Nord- og Oster -Amtet har formeent, at Forordningen

kunde gjOres gjeldende, dog med den Modification i § 4, at

Mortifications - Stævninger angaaende Stats- og Bankpapirer

skulde udtages til den islandske Landsoverret, da det vilde

blive for vanskelige og bekosteligt for Islands Indvaanere, at

anlægge deslige Sager ved Landsover- samt Hof- og Stads-

Retten. Men ligesom denne Modification uden Tvivl vil være

mindre hensigtsmæssig, da Grunden til Bestemmelsen i For-

ordningen, nemlig at Markedet for de offentlige Papirer egent-

Ugen er i Kjebenliavn, ikke vel kunde tilstede, at saadanne

Papirer mortificeredes i Island, hvilket endog vilde have langt

væsentligere Grunde mod sig, end om de kunde mortificeres

ved Underretterne i Danmark, — saaledes skulde og Cancel-

liet, med Hensyn til hvad de ovrige Amtmænd have yttret,

ansee det for rettest, aldeles ikke at jndfbre Forordningen i

Island, og det saa meget mere, som Mortifications -Stævning

dog altid forudsætter en speciel Bevilling. — Endskjbndt Plak.

14. Maji 1823 ikkun sjeldent vil kunne komme til Anvendelse,

maa man dog med. samtlige Overøvrigheder være enig i, at

deji, som bygget paa almindelige Grunde, kunde gjbres gjel-

dende i Island''.

1 Anledning heraf indstiller Cancelhet

:

„15 at de Bestemmelser, som, angaaende Testamenter m. v.,

incjeholdes i Plakat 8. Januar 1823 § 1—5, samt § 7 og 8

fttrste Membrum, niaae gjfires gjeldende i Island, dog saaledes,

at Overf5vrighedeme bemyndiges til i de i § 2 ommeldte Til-

fælde at meddele Confirmationer paa Testamenter, og at Slut-

ningen af § 5, som uanvendehg i Island, bortfalder j samt at,

istedetfor det i g 8 citerede Sportel-Reglement 22. Marts 1814,

det for Island gjeldende Regulativ tages tilfølge, — Samt

2) at ligeledes Plakat 14. Maji s. A., angaaende Opbuds- og

Fallitboers Extradition efter Proclamas 'Udstedelse, naar de

anmeldte Creditorer deri samtykke, maa gjSres gjeldende sam-

mesteds". — Canc. 3. Departem. Forestillinger 1826, Nr. 38.

Coll. Tid. 1826, S. 268—270. — Islandsk: Klausturp6st.

1826, S. 71—72,

1
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Vort Cancellies Indstilling bifaldes. — Kjebenhavn 1826.
den 22. Maris J826. ^

22. Marts.

Rentekammer . Skrivelse til Amtmanden over Marts.

Nord- og Oster-Amtet, Johnsson, ang. Indsendelse

af aarlige Indberetninger om Delinquent-Omkost-

ninger, Khavn den 25. Marts 1826\ — Rentek.
Isl. Copieb. 6, Nr. 79.

Da det i flore Henseender er af Vigtighed, at Kam-
meret har Underretning om, hvad der af Delinquent-

penge med mere aarligen lignes paa Amterne i Island,

og hvorledes samme anvendes, saa skulde vi, ligesom
VI desangaaende modlog behcirige Forklaringer fra Amt-
mændene for Sdndre- og Vester - Amterne . tjenstlig

anmode Hr. Amtmanden om, at blive meddeelt lignende

forklaringer for Nord- og Oster-Amtet, saaledes, at den
^tirste af disse viser Fondets Tilstand yed Deres Em-
beds Tiltrædelse og de siden til forrige Aars Udgang
bafte Indtægter og Udgifter, og de folgende afgive den
forlangte Underretning for hvert iiibende Aar. — Rente-
ti-ammerel den 25. Marts 1826.

Kongelig Resolution ang. Udarbeidelse af en 29. Mans.

Anordning istedenfor Jonsbogen. Khavn den 29.
Marts 1826. — I Cancelliets Forestilling 29. Marts be-
MfPrkes, at af den af Kong Magnus Lagabætir i Aaret 1280
for Island givne Lov, Jonsbogen kaldet, hvilken tildeels endnu
er gjeldende, har man hidtil ingen authentisk Udgave haft.

.

Derimod er Loven flere Gange, senest i Aaret 1709, ved Pri-
vates Foranstaltning, bleven aftrykt, men, foruden at disse
uauthoriserede Udgaver skulle være temmelig upaalidelige, have
tie og allerede i en Række af Aar været meget sjeldne, og
ere nu i Island ikke længere at erholde tilkjobs. Man har
desaarsag, i Mangel heraf, maattet benytte Afskrifter af Lov-

O jevnf. Rentek. Skriv. 3. Juni 1826.

S*
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i 826. bogen, hvilke ordentligviis ere mindre nbiagtige og stedse mere

29. Marts. Qeme sig fra Originalen, ligesom de og mere eller mindre af-

— ^ vige saavel fra de trykte Udgaver, som fra hinanden indbyr-

des. — At Islands Indbyggere saaledes dommes efter en Lov,

som ikke existerer i paaiidelige Aftryk, er vistnok en Ulempe,

som burde aflijælpes. Da derhos Justitiarius i den islandske

Landsoverret, Cfraad Stephensen, i Aaret 1819 androg paa,

at der maatte foranstaltes en ny Udgave af Jonsbogen, og selv

tilbad at ville udarbeide samme, fandt CoUegiet, at saadant

Tilbud af denne lærde* og indsigtsfulde Lovkyndige fortjente

. Opmærksomhed, og man tilkjendegav ham derfor, at det, naar

han indsendte Manuskript til den nye Udgave af Loven med

tilhørende RetterbSder, ledsaget af en dansk Oversættelse, og

hans Arbeide derefter var underkastet den fornbdne Revision,

vilde blive taget under nærmere Overveielse, hvorvidt der

maatte findes Anledning til allerund. at andrage paa, at samme

erholdt allerh. Sanction, som den eneste authentiske Udgave.

Hvad de Grundsætninger angaaer, der ved Udarbejdelsen maatte

ftilges, bemærkede Cancelliet, i Overeensstemmelse med hvad

det juridiske Fakultet i sin herover afgivne Betænkning havde

yttret, at der især burde tages Hensyn til de Læsemaader, som

i Aarhundreder have været vedtagne, om end disse fra Kri-

tikens Standpunkt maatte findes mindre nbiagtige, efterdi det

kunde foranledige megen Forvirring, hvis der i en officiel Ud-

gave, som Domstolene forpligtedes til at ftilge, optoges Læse-

maader, der afvege fra dem, som i et saa langt Tidsrum have

været antagne. — Forsaavidt adskillige af de for Island ud-

komne Retterbeder i de hidtilværende Udgaver af Jonsbogen

findes indlemmede i Texten ved de "Steder i Loven, hvormed

deres Indhold staaer i nærmest Forbindelse, overlod man det

til Cfraad Stephensen, om han i denne Henseende vilde fblge

hine Udgaver, eller anbringe RetterbSderne særskilte bag efter

selve Loven.

* Cfraaden har nu tilstillet Cancelliet Frugten af sit fler-

aarige Arbeide, nemlig et Værk i 4 Fohohind, af hvilke det

fiirste Bind indeholder Texten af Loven og Retterbbdeme,

redigeret efter de af Collegiet angivne Grundsætninger; det

andet Bind indeholder den oprindelige Text, saavidt den

-

ved de anstillede kritiske Undersiigelser har kunnet restitueres;

det tredie Bind Oversættelsen af den sidstnævnte Text, samt

Forklaring af forældede og vanskelige Ord
;

og det fjerde

Bind kritiske og exegetiske Anmærkninger! Senere har han
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og indsendt en Betænkning om, hvorvidt de Jonsbogen vedfoiede \ 826,

Retterbbder endnu kunne ansees gjeldende i Island. Han har 29. Marts,

derhos allerund. indstillet, at Lovbogen maatte udgives efter '^-'^^ '

den Text, som indeholdes i andet Bind, og at Retterbciderne

samlede maatte aftrykkes bag efter Loven, med Henviisning

til vedkommende Steder i Lovbogens Text 5 fremdeles at denne

Udgave allern. maatte blive sanctioneret som gjeldende Lov
for Island, med den Clausul, ^^forsaavidt den ikke red Lov-

bud, senere end 1280, maatte befindes at være forandret eller

ophævet", og at ligeledes den af ham udarbejdede Oversæt-

telse, med tilhorende Ordforklaringer og det vigtigste af An-

niærkningeme, maatte blive aufhoriseret. Endeligen har han

allerund. anholdt om, at der maatte forundes ham en passende

Gratification, da han ikke blot har anvendt megen Tid paa

flette Arbeide, men endog en ikke ringe Deel af sin private

^'ormue.

Bemeldte Værk, soin man herved tillader sig at forelægge

Maj*., er saaledes ikke aldeles udarbeidet efter de Regler,

som CoUegiet, med det juridiske Fakultet, har fundet at burde

^^gges til Grund; og hvilke man, som oven allerund. bemær-
^^t, i sin Tid meddeelte Cfraad Stephensen til Efterretning;

^^esom man og, i Anledning af et af ham senere indgivet

Pj"omemoria, hvori han gjentagende androg paa, at den op-

^*indelige Text, istedetfor den engang reciperede, maatte be-

'^yttes, nærmere oplyste ham om de urigtige Forudsætninger,

paa hvilke hans Indvendinger vare grundede. I den sidst

^^dgivne Forestilling, hvormed Cfraaden har fremsendt Værket,

yttrer han, at han desuagtet endnu nærer den Formodning,

det, efter nbie Provelse af hans Arbeide, vil billiges, at

*^en formentligen ægte Text gjfires gjeldende ved den nye Ud-
gave; og det er i Tillid hertil, at han har lagt denne Text
til Grund for Oversættelsen, som udgjbr Værkets tredie Bind.

Forsaavidt Cfraaden bygger sin Formening om, at den

reciperede Text ikke bar bibeholdes, paa Upaalidehgheden af

»^e hidtilværende Udgaver, drister CancelUet sig ikke til at

yttre nogen bestemt Mening om, hvorvidt de Bebreidelser, han
gjbr disse Udgaver, ere aldeles velgrundede. Imidlertid kan

'

I

man dog ikke tilbageholde den Bemærkning, at de Vidnesbyrd,

som han anfdrer til Styrke for denne sin Paastand, for en
stor Deel ere svage og tildeels endog urigtige. Saaledes paa-
beraaber han sig en af Arne Magnæus og Poul Vidalin den
4. Marts 1709 til Hoiesteret indgiven Forestilling, hvori de



38 Egl. Resol. ang. den islandske Lovbog.

1826. trykte Udgaver af Jonsbogen omtales som meget uefterrettelige.

29. Marts. Men, foruden at dette Document er ældre end den sidste Ud-
—^^""^ gave af Loven, er og hiin saakaldte Forestilling ikke andet

end et Indlæg, hvorved de nævnte Mænd, der begge havde

fungeret som Assessorer i den islandske Overret, stigte at for-

svare en til HBiesteret indanket Overretsdom i en Arvesag,

hvorunder der var Spbrgsmaal om, enten Jonsbogen eller en

Retterbod skulde fcilges; og ved allerh. Reskript af 15. Maji

1711 blev endog den af Overretten forsvarede Mening, at Ret-

terboden skulde lægges til Grund, aldeles forkastet. Som et

Beviis for sin Anke over de trykte Udgaver har og Cfraad

Stephensen paaberaabt sig Præmisserne til Reskr, 16. Maji

1760, hvor Loven siges at være „i mange Stykker uforstaaelig,

ufuldstændig og ubrugelig"^ men dette har Hensyn til Loven

selv og ikke til Udgavernes Ufuldkommenhed, om hvilke det

i § 2 alene hedder, at „de trykte Exemplarer af Lovbogen

ikke skulle være overalt saa ganske accurate". Mange af de

specielle Bemærkninger, hvorved Cfraaden har villet oplyse

hine Udgavers store Mangelfuldhed, ere og ifciinefaldende ugrun-

dede eller overdrevne, f. Ex. naar han i de haavdeste Udtryk

anker over, at Et og Andet, som gik ud fra den pavelige

Lære, er modificeret, eller at Eetterbbder, hvorved Lovbogen

er bleven forandret, ere indlemmede i Texten^ hvilket Alt kun

viser, at man har givet Jonsbogen med de uomtvistelige For-

andringer, den havde lidt, uden at bekymre sig om at resti-

tuere Texten i dens oprindelige Integritet, Noget, som man
maaskee har anseet for ugjbrligt og i praktisk Henseende

for mindre vigtigt, mulig endog forvirrende. Det maa idvrigt

og altid være h5ist usikkert, hvilket af de mange Haandskrifter,

som haves (og hvoraf intet har mindste Officielitet), der mest

nærmer sig den oprindelige Text, hvilken, efter Cfraad Ste-

phensens Tilstaaelse, er tabt. Cfraaden afviger i denne Hen-

seende meget fra andre lærde Forskere, hvorved Gane. blot

skal tillade sig allerund. at henvise til hans Bedfimmelse af

de i Værkets Fortale under Litr. A og Q omhandlede Codices.

Det h(5ieste Resultat, der kan faaes i deslige Understlgelser,

er en Sandsynlighed, som dog altid levner en Deel Tvivl. —
Men om det end ved kritiske Undersøgelser kunde bringes i

det Rene, at den af Cfraad Stephensen valgte Text er den

rette, saa vilde dog derved, at samme blev sanctioneret som

Lov, ikke vindes Andet, end at man fik den Lov restitueret,

som Magnus Lagabætir for 6 å 600 Aar siden gav Island, og >



. Kgl. Besol. ang. den islandskk Lovbog. 39

6om under hans Sbn, Erik Præstehader, omsider blevantagen 1826.
af Islænderne. Men man vilde uden Tvivl derved komme til 29. Marts,
mærkeligen at afvige fra den Ret, der de facto har hersket i

Island i flere Aarhundreder, og den fornyede oprindelige Ret

vilde rimeligviis være mindre stemmende med Folkets Tænke-
maade og Tarv, end den, hvoraf det allerede i en saa lang

Tid virkeligen har benyttet sig. — Cfraad Stephensen har vel

yttret, at det formentligen ikke vil findes D. Maj*« Omhu for

Integriteten af de oldnordiske Loves Udgaver værdigt, at ud-

give en saa incorrect Text, som den skal væve, der læses i

de trykte Jonsbclger; hvorhos han paaberaaber sig den Gav-

mildhed, hvormed D. Maj*, i Aaret 1817 allern. bekostede en

iiy Udgave af Magni Lagabæters Gulethingslov, idet han be-

mærker, at Jonsbogen, som gjeldende Lov for en af Deres

Maj'" Provindser, synes endog at have en langt storre Adkomst
til D. Maj*» allernaad. Understøttelse, end hiin allerede i flere

Aarhundreder ugjeldcnde norske Lov. Men just den Omstæn-
f^^ghed, at Jonsbogen er en tildeels gjeldende Lov, gjcir, at

(len maa behandles fra et ganske andet Synspunkt end Gule-

thingsloven, ved hvis Udgave det alene kom an paa at bringe

(lette oldnordiske Mindesmærke for Lyset paa en D. Maj*,

værdig og for lærde Forskere tilfredsstillende Maade, hvoiimod
(let ved en Udgave af Jonsbogen gjelder om at fremme en med
Islands Tarv stemmende Retstilstand og Canc. tor allerund.

forudsætte, at det ikke er D. Maj" VilHe, at Jonsbogen skal

utlgives saaledes, at den lærde Kritik derved tilfredsstilles,

naar dette maatte skee paa det Lands Bekostning, hvorfor den
reviderede Lov skulde gjbres gjeldende. — Forsaavidt Cfraad

Stephensen har yttret, at hans mangeaarige Arbeide og store

Bekostninger for at skaffe den correcteste Text tilveie, vilde

blive saa godt som spildte, naar der kun maatte gjores den

mdskrænkede Brug af hans lærde Undersogelser, som de af

CanceUiet foreskrevne Grundsætninger vilde tilstede, maa disse

Betragtninger dog uden Tvivl vige for de ovenbertirte vigtigere

Hensyn, og D. Maj*, vil sikkert heller paa anden Maade godt-

gjcire Cfraaden hans FUd og Bekostninger, hvilke han dog
iOvrigt har anvendt af egen Drift og til et ham selv interes-

serende Formaal. — Ifalge alt det Foranfbrte maa Cancelliet

allerund. holde for, at ^et ^rbeide, Cfraad Stephensen har

indleveret, forsaavidt det flemer sig fra de af Collegiet fore-

skrevne Grundsætninger, ikke qvalificerer sig til allernaad. at

bifaldes, som Basis for en Udgave -af Jonsbogen, der skulde
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1826. udkomme under offentlig Authoritet. — Det kunde vel synes,

29, Marts, ^t, da den i Værkets fbrste Bind meddeeite Text svarer til

—^ hine Grundsætninger, kunde en Revisions - Commission ned-

sættes, naar det allern. blev bestemt, at denne Text skulde

folges ved den nj^e Udgave i Stedet for den, der indeholdes i

andet Bind, o^^ at alle de Bemærkninger skulde bortfalde, som

gaae ud paa at nedsætte de hidtil trykte Udgaver, Men, for-

uden at der kun er meddeelt Oversættelse af Texten i andet

Bind, og Sagen næppe er moden til at komme under en Re-

visions - Commission, saalænge ikke en Oversættelse er udar-

beidet til den Text, der skulde lægges til Grund, deels fordi

en saadan næppe kunde undværes under Revisions- Arbeidet,

deels fordi der i alt Fald tilligemed Lovbogen maatte, til Brug

for Hoiesteret og D. Maj*" Collegier, udgives en Oversættelse,

og "Værket altsaa uden samme endnu ikke kan ansees fuld-

stændigt, er og Cancelliet, ved noie at gjennemgaae Jonsbogen

efter den hidtil trykte og den af Cfraad Stephensen leverede

Oversættelse, samt dennes Anmærkninger, kommet til den

Overbeviisning , at der selv mod Arbeidets Udførelse efter de

forhen af Cancelliet og det juridiske Fakultet antagne Prin-

ciper frembyde sig saare vigtige Betænkeligheder. — Det synes

vel i sig selv lidet rimeligt, at det skulde være mere skadeligt

end gavnligt, om Island fik en ny og authentisk Udgave af

Jonsbogen, naar der ved denne blev brugt behc5rig Forsigtighed

og Maadehold i Benyttelsen af den lærde Kritik. Men Col-

legiet skjonner dog ikke rettere, end at det virkeligen forholder

sig saaledes, og man troer tillige allerund. at kunne foreslaae

en anden Forholdsregel, som, uden stor Vidtlbftighed, vil

kunne skaffe Island de Fordele, en authentisk Udgave af Jons-

bogen, skulde give, og det i en hoiere Grad end den, hvori

samme ved hiint Middel kunde opnaaes, ligesom og formeent-

ligen alle de Uleiligheder derved vilde bortfalde, som ep saa-

dan ny Udgave af Loven kunde foranledige.

Skjtindt Jonsbogen er en i Island gjeldende Lov, og skjfSndt

den, naar man skulde holde sig til de almindelige og udtrykkelige

Normer, som desangaaende i Lovgivningen ere foreskrevne, vel

endog maatte ansees for Landets Hovedlov, saa er den dog,

efter den faktiske Tilstand, og efter hvad der ved mang-

foldige enkelte Leiligheder fra Lovgiverens Side er erkjendt,

ingenlunde saaledes gjeldende, som Danske Lov gjelder her i

Landet 5 men det er uden Tvivl kun en saare liden Deel deraf,

som virkeligen er i Kraft, Det er og i sig begribeligt, at en
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Lov, given for henved 600 Aar siden, i et Sprog, som for en i 826.
Deel er antiqueret, under en anden Religion, en anden Re- 29. Marts
gjeringsform, og under ganske andre commercielle og indvortes

-

Forhold, end de nærværende, maa i saare mange Dele være

gaaet af Brug. Lægges hertil, at denne af en norsk Konge
givne Lov fra fcirst af ikke var efter Indvaanernes Sind, men
kun under en svær Partikamp der er bleven indfortj at man
altsaa har stræbt at sætte det, som mest stred mod de natio-

nale Begreber og Interssser, ud af Kraft, hvortil den Omstæn-
dighed, at Bogtrykkerkunsten ikke endnu var opfunden, og at

Kongernes Tilsyn var saa fjernt, frembod den bedste Leilighed;

at man derfor endog af de gamle Haandskrifter har udelukket

Et og Andet, som man ikke syntes om (hvorpaa det, Cfraad

Stephensen i Anmærkningerne til Jordlosningsbalken Cap. 7

anfbrer om Odels-Capitlet
,

giver et mærkeligt Exempel) , og
modificeret Åndetj at der heller ikke siden har existeret au-
thentiske Udgaver, og at de under privat Authoritet trykte

Udgaver aldrig have faaet fuld Anseelse og Tillid, og nu i en
Række af Aar ikke have v?eret at erholde; at Hbiesterets og
D. Maj*" CoUegiers Medlemmer ikke kunne læse Jonsbogen,
Uflen i Oversættelsen, der skal være maadelig, og at de i AI-

nnndelighed end ikke synderligen have studeret denne; at

mange af Landets vigtigste Embedsmænd have været danske,
og saavel de herværende Authoriteterj som selve Landets Em-
bedsmænd og juridiske Skribenter (paa Cfraad Stephensen nær
i den seneste Tid} have hældet til at give Norske Lov, der i

^^'ige hbist indgribende Punkter allerede de jure har fortrængt
Jonsbogen, storre og stbrre Virkekreds, ja at adskillige Lovbud
endog stiltiende lægge den Forudsætning til Grund, at Norske
Lov der i Almindelighed bbr gjelde, i det mindste som et jus

subsidiarium — saa bliver det endnu rimeligere, at der kun
er saare Lidet af Jonsbogen, som virkeligen har holdt sig vedlige

somgjeldendeRet. Dette har og Cfraad Stephensen selv, ikke blot

1 ældre Tider, men endog under de forste Skridt, han har gjort

1 nærværende Sag, paa det Bestemteste erkjendt. Saaledeshar
han blandt Andet i en til Cancelliet indgiven ForestilUng af
24. Juli 1822 yttret, at, „om Jonsbogen end udkom i den mest
correcte Udgave, der maatte vorde sanctioneret som officiel,

vilde der kun gives yder§t Faa, endog af de meest udmærkede
Junster, enten i selve Danmark eller i Island, som kunde be-
stemme, hvilke Steder i Jonsbogen der endnu ere at ansee
som gjeldende, og hvilke ikke". Senere synes Cfraaden rigtig-
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1826. nok at have forandret sin Mening, thi i en Skrivelse af 24.

29, Marts. I^ecbr. 1825 yttrer han, at Jonsbogen endnu ^^for storre Delen

' er en gjeldende Lovbog for Island, snart den eneste i den

civile Ret og overhovedet om Alt, naar Procesformen, Årve-

gangsmaaden , Vexel- og Odelsretten og , i Criminalretten,

Drabs- og Tyvssager imdtages, samt nogle hbist enkelte Ma-

terier". Men det er at formode, at disse Yttringer mere ere

fremkaldte ved hans "Varme for at bringe den nye Udgave i

Stand paa en Maade, hvorved han troer at kunne hbste Ære

og Gavn, end ved en ny Prøvelse, der skulde liave givet det

Resultat, at hans tidligere Mening var vildfarende.

Blandt de flere Data, som vidne om, at Norske Lov de

facto hår faaet en mere omfattende Virksomhed i Island, og

det paa den gamle Lovs Bekostning, end Cfraad Stephensen

vil erkjende, skal Collegiet blot allerund. nævne folgende:

I det ovennævnte allerh. Reskript af 15. Maji 1711 er der

anfcirt som et Motiv for den Mening, samme gav Fortrin i

Henseende til den der omhandlede Controvers, Arveretten an-

gaaende, og til at forkaste den Retterbod, som efter Cfraad

Stephensens Mening skulde være fuldkommen' forbindende, at

hiin fSrste Mening kom overeens med Danske og Norske Lov.

— Reskr. af 28. Marts 1776, hvorved .For. 14. Januar 1771
r

om Odelsretten blev indfort paa Island, er anlediget ved en

Forestilling fra daværende Stiftamtmand Thodal (der var en

af de fortrinhgste Stiftamtmænd, Island har haft), hvori han

bestemt antager, at Norske Lov, hvad Odelsretten angaaer,

fulgtes i Island. — Ved allerh. Reskr. af 26. Juni 1782 bleve

flere Artikler af Norske Lov, henhorende deels til Criminal-

retten, deels til Kirkeretten, ligefrem citerede som gjeldende

i Island, uagtet der ikke til den Tid existerede nogen særskilt

Hjemmel derfor; hvoraf sees, at man er gaaet ud fra den

Forudsætning, at Norske Lovs Gyldighed sammesteds ikke er

indskrænket til de særligen bestemte Tilfælde. — For. 22. Juli

1791 lægger aabenbart den Forudsætning til Grund, at Norske

Lov allerede var Regel i Island for Retsforholdet mellem Jord-

drot og Leilænding, og det uagtet denne Materie er en af dem>

der omhyggeligst ere afhandlede i Jonsbogen. Den samme

Forsudætning indeholdes og i det Andragende fra Amtmand

Thorarensen, som foranledigede Forordningen.

Efter alle de foranfbrte Bemærkninger er det formentligen

utvivlsomt, at en stor Deel af Jonsbogen alt længe har værét

ude af Brug, uden at nogen udtrykkelig liov har afskaffet den.



Kgl. Resol. ang. den islandske Loybog. 43

Saafi-emt nu Jonsbogen trykkes under offentlig Authoritet, 18*26.

skjbndt med den af Cfraad Stephensen foreslaaede Clausul : 29. Marts,
((forsaavidt den ikke ved senere kongeligt Lovbud maatte være ' " ""^^^

—

forandret eller ophævet", saa vilde den umiddelbare Falge

"Være, at Meget, som de facto er gaaet ud af Kraft, men som
ikke er hævet ved nogen udtrykkelig Lov, blev igjen gjort

gjeldende; og at dette vilde have en forstyrrende Indflydelse

paa Retssikkerheden i Landet og paa Undersaatternes Tarv,

er indlysende. Den gamle Lov, som blev restitueret, blev i

Gjemingen og i Virkningen en ny Lov, og det en ny Lov, som kun
passede til gamle, længst forsvundne Forhold. ~ Til nærmere

Oplysning heraf skal Collegiet endnu allerund. anfbre nogle

Exempler, der, saavidt skjOnnes, bekræfte hvad der nylig er

t>emaerket om, hvilken betænkelig P'orstyrrelse i den paa Island

virkelig gjeldende Retsorden der kunde foranlediges ved en ny

^lithentisk Udgave af Jonsbogen , om denne end blev affattet

^ed mere Hensyn til den hidtil brugte Text, end til den, der ved

^serde Conjecturer kunde retfærdiggjbres som den sandsynligviis

'^S'-ige, og uagtet den ovenmeldte Clausul blev tilffiiet.

Femte Bog, Formynderbalken der saa godt som aldeles

^kke handler om Umyndige og Værger, indeholder derimod

J^egler om Slægtens Pligt til at forsbrge trængende Frænder,

samt om det Sted, hvor en Forarmet, naar han ikke har for-

j

sbrgelsespligtige Frænder, skal underholdes (det indsendte Værks
' ^- B., S. 91-97). Dette er maaskee Noget af det Eiendom-

iiielige i Jonsbogen, som længst har vedhgeholdt sig, men er

t
flog nu de facto forandret, og det netop fornemmeligen ved

(Cfraad Stephensens Medvirkning, der, medens han i Åarene

1809 og 18J0, tiUigemed hans Broder, som var Amtmand i

Vester -Amtet, interimistisk forestod Stiflet og Sbnder -Amtet,

har foranlediget, at ganske andre og med Lovgivningen for

det bvrige Danmark mere overeensstemmende Regler provisorisk

ere blevne indfbrte, ligesom og disse senere ved forrige Stift-

amtmand Moltke indtil videre ere indfbrte i Sbnder-Amtet. —
Denne Forandring er ikke skeet ved noget kongeligt Lovbud,

og vilde altsaa, naar den ei ved en speciel Anordning blev

hjemlet, igjen træde ud af Kraft, hvis en ny Udgave af Jons-

bogen med ovennævnte Clausul blev indfbrt. Men det vilde

^den Tvivl være betænkeligt, nu atter at fornye det gamle

Princip, efter at det omtrent i 16 Aav i den stbrste Deel af

') skal vel betyde „Framfærslu balkr".
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1826. Landet, og adskillige Aar ligeledes i den ovrige Deel har.

29. Marts. skjBndt paa en ikke ganske regelmæssig Maade, været sat ud

af Kraftj og derhos sandsynligviis nu er ophørt at have Vanen

og Folkemeningen for sig. Ved en udtrykkelig Lov kunde vel

saadant forebygges, men Stephensen synes ikke at have været

opmærksom herpaa; og det vil være vanskeligt at forsikkre

sig omj at Undtagelse gjores i alle de Tilfælde, hvor den, som

i det ovenanførte Exempel, er nodvendig.

Som nok et Exempel kunne de Bestemmelser bemærkes,

der indeholdes i Kjcibebalken Cap, 5 omLovbre (S. B., S. 202-

203), og i sammes 6. Cap. om Bofæes og Godses Vurdering

Cib. S. 203—206), cfr. Landsleiebalken Cap. 34 (8. 148—149)

og Rekabålkr (o: Bogen om Forstrandsret) Cap. 5 (S. 188—

190). — 1 fornævnte to Capitler af Kjobebalken er saavel den
-

almindelige Maalestok for al Værdie bestemt, nemlig Vadmel

af en bestemt Brede, som og det indbyrdes Værdieforhold,

hvori en Mængde Natur- og Kunstprodukter skulde gaae og

gjalde imod hinanden som Betalingsmidler. Efter Cfraad Ste-

phensens Text faae disse Bestemmelser endog en langt stbrre

Vægt, end den, der kunde udledes af den hidtil brugelige

Text, saaledes som den er given i den trykte Oversættelse af

Jonsbogen. Her hedder det nemlig: „Endskjondt Een siger

saaledes tii en Ånden : ^Bu skal lade mig faae Vad-

mel', men undtager ikke andre Orer, da nægter han ikke

andre lovlige Orer, om Vadmel ikke er til" ;
eller, som det

tydeligere, men dog i ' samme Mening, anføres i nuværende

Amtmand Thorsteinsons i Aaret 1819 udgivne Skrift om det

islandske Afgiftsvæsen, S. 16: ^(dersom de Vedkommende ere

blevne enige om en eller anden bestemt Lovøre, og, skjondt

den Ene har sagt til den Anden : ,Du skal betale mig Vadmel*,

men undtager ikke andre Lovorer, da bor den Anden ei

nægte, dersom Vadmel ikke er til, at modtage andre tilbudne

Lovorer". — Men i Stedet herfor læser man hos Stephensen

Følgende: ,om en lovbestemt Ore betinges af Landsmænd, da

vrages dog ikke Lovøre, dersom Betaleren ikke har Vadmel

til', hvilken Passus synes at medføre, at al anden Lovøre

(o; alle andre i Loven nævnte Betalingsmidler) ubetinget kunde

paanødes Creditor, uden at denne, saaledes som man efter de

to andre Oversættelser maatte formode, kunde værge sig der-

imod ved en udtrykkelig Bestemmelse om, ikke at ville mod-

tage andet Betalingsmiddel end det accorderede. I det nævnte

0. Cap, i Kjøbebogen ere endog Ting, der kunne være af den
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mest forskjellige Qvalitet, satte i et uforanderligt Værdieforhold 1826.
til hinanden, f. Ex. en 4aarig Hest, dog ikke ældre end 10 39. Marts
Aar (skal være: en Hest mellem 4 og 10 Aar), frisk og uden
Lyde, lige med en Ko; en Hoppe af lige Alder, gold, frisk og
uden Lyde, Vi Deel ringere end en Ko; en treaarig Hest lige

med en Hoppe; en treaarig Hoppe ^/a Dele af en Koes Værdiej
en toaarig Hest og en Hoppe mod en Ko o. s. v. — Efter de

Bemærkninger, Cfraad Stephensen har meddeelt saavel til de

nævnte Capitler af Kjbbebogen, som til Cap. 34 af Landsleie-

bogen, maa man antage, at han vil have alle hine Bestem-
melser betragtede som gjeldende, fordi de ikke ved senere Lov
ere ophævede, kun med Undtagelse af den sidste Deel af be-

meldte 6. Capitel. At slige Bestemmelser imidlertid ere hiJist

unaturlige og forstyrrende for contractmæssige Forhold, er

mdlysende, ligesom de og efterhaanden ere gaaede af Brug,

heller ikke kunne bestaae med de senere Anordninger om
^^n islandske Handel, det islandske Pengevæsen og Capitels-

taxterne
i Island. Men, hvis Jonsbogen nu udkom under

offentlig Authoritet, og med den Erklæring, at den skulde

gjelde i alle Tilfælde, hvor den ikke var forandret ved ud-
t^rykkelig Lov, saa vilde vist mangen Islænder, hvem det kundie

convenere, i Stedet for de Præstationer, hvortil han havde

forpligtet sig, at levere Andet, der efter Jonsbogen stod i lige

Vaerdie, men efter de nærværende Forhold var langt mindre

v®rdt, finde sin Regning ved at benytte det Alternativ, der

var ham fordeelagtigst, og saaledes besvige sin Creditor.

Fremdeles forekommer i samme Bogs Cap. 12 (3. B.,

S. 2U) en Bestemmelse om adskillige Contracter, der skulle

Være skriftlige og forsynede med Vidner, samt bekræftede med
Laugmandens, Sysselmandens eller andre skjellige Mænds Segl;

hvorhos det er bestemt, at hvis de ei kunne faae Contracten

saaledes beseglet, skulle de oprette et saakaldet Chirographum,
der, efter Stephensens derom givne Forklaring, skal være over-

skaaret i to ligelydende Exemplarer, hvoraf hver Gjenpart

gaaer den anden modsat op og nedad, og Ordet Chirographum
midt imellem begge. Efter al Sandsynlighed er ogsaa denne

Forskrift, der desuden, med Hensyn til det Belbbs StOrrelse,

hvormed den skulde indtræde, ikke directe kan anvendes paa

Penge-Contracter, gaaet af Brug. Det kunde da vistnok give

Anledning til megen Svig og Forurettelse, om den paa ny blev

gjort gjeldende. Ligeledes indeholder Cap. 16 (S. 213) eh

lovbestemt Leie for Creaturej og derhos en Forpligteise for
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1826. Enhver, der har flere Malkefæ end han behøver til sin egen

29. Marts. Husholdning, at bortleie disse til dem, der behOve at tage
—— samme til Leio, og som skjbnsomme Mænd eragte at være

sikkre Skyldnere. Ogsaa dette Capitels Indhold, med Hensyn

til hvilket der desuden ere store Diflerencer mellem Stephen-

sens Text og den ellers vedtagne (hvorved man allerund. maa

henvise til hans Anmærkninger til det her omhandlede Sted),

er uden Tvivl gaaet af Brug, eller i det mindste ved Brugen meget

modificeret, og det kunde give Anledning til megen Forurettelse

og Vilkaarlighed, om det igjen blev sat i Kraft.

Exempler af dette Slags kunne anfbres i Mængde. Men

Collegiet skal endnu kun tillade sig allerund. at bemærke, at der

med Hensyn til Grændseme for de Love, som allerede have gjort

Norske Lov i adskillige vigtige Punkter til Lov for Island, kunde

og sikkert vilde opstaae mangfoldige Tvivlsmaal, dersom Jons-

bogen paany blev promulgeret som Landslov i alle, ikke ved

udtrykkelig Lov forandrede Materier. Saaledes er det vel ustri-

digt, at Norske JjOv er gjeldende for Island med Hensyn til

Formaliteterne og Processens Drift (Reskr. 2. Mai 1732, 7. Mai

1735 og 16. Mai 1760 § U)j men denne Bestemmelse, der

hidtil i Praxis har været taget i den mest udstrakte Betydning,

kunde de islandske Jurister, naar ftirst Tendentsen til at give

de særskilte islandske Love den mest udbredte Virksomhed

ved hin Foranstaltning, og i Særdeleshed ogsaa ved de An-

mærkninger, som Cfraad Stephensen vil have forbundne med

den nye Udgave, blev næret, vel forsoge paa betydeligen at

indskrænke. Til Rettergangsmaaden i dens mest omfattende

Betydning henhbre nemlig ogsaa de Bestemmelser, som angaae

juridisk Beviis. Disse ere imidlertid ikke blot formelle, og

ere i flere Lovbbger for en stor Deel henfbrte til Materien om
Contracter og andre Retsforhold, med Hensyn til hvilke Be-

viserne skulle fbres. Ogsaa i Korske, saavel som i Danske Lov,

ere de, skjtindt fornemmeiigen afliandlede i Lovens fbrste Bog,

dog for en Deel adspredte i de andre Btiger, hvor og store

Afsnit om Processen findes,' f. Ex. Sliifteprocessen. I Jons-

bogen forekomme de rundt omkrin:^, i Forbindelse med de

materielle Bestemmelser. Det kan saaledes, naar man, rivende

sig.ltis fra de hidtil vedtagne Begreber, vil subtilisere over

,
Sagen, ikke uden Grund paastaaes, at de Anordninger, hvor-

efter Norske Lov skal tjene til Regel i Island for Formalite-

terne og Processens Drift, ikke ophæve Jonsbogens mangfoldige

Bestemmelser angaaende Sagernes Afgjbrelse ved Eed, eller
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de Forskrifter, den indeholder om Tidners \'ærd. Det kunde 1826.
t. Ex. paastaaes, at Kjobebalkens Cap. 2 C3.,B. S. 198—200) 29. Marts,
endnu staaer ved Magt, forsaavidt det udelukker Beslægtede
og Besvogrede indtil Qerde Led fra Vidnesbyrds Aflæggelse

(hvilket er meget afvigende fra N. L. 1—13—17), lader Vid-

nemes indbyrdes Slægtskab betage deres Vidnesbyrd sin

Kraft, o. s. V. ~ At og Cfraad Stephensen virkeligen vil ind-

skrænke Norske Lovs Virksomhed i Processen inden snævrere

Grændser end de ellers antagne, erfares af Anmærkningerne
til Kjobeb. Cap. 7, hvorefter Norske Lovs Bestemmelser om
Gjeldsfængsel, som Noget, der angaaer Realiteten (eller, som
han kalder det, processus realis eller exsecutivus), ei maa an-

vendes i Island. Herefter maatte og Alt, hvad Norske Lov
indeholder om Arrest paa Gods og om Execulion, blive uan-

vendeligt. Han paaberaaber sig iOvrigt, at Gjeldsfængsel heller

aldrig er anvendt i Island, men han anfOrer selv for dette

Phænomen en anden meget sikkrere Grund end hiin (der i

ethvert Tilfælde maatte væve uanvendelig i Vexelsager, i

Hensyn til hvilke Norske Lov med tilhbrende Anordninger

^dtrykkeligen er indfdrt i Island), nemhg, at man der ingen

^a^ngsler har; hvortil kan lægges, at der nok heller ikke der

haves Fordringer af den Stbrrelse, at det kunde betale sig,

^t underholde Debitor i Arresten. Der gives og mange Jurisdic-

tioner her i Riget, hvor man aldrig har haft noget Gjelds-

føngsel. Bestemmelserne i fornævnte Capitel i Jonsbogen

B., s. 206—207) ere for Resten næppe saa fortrinlige,

som Cfraad Stephensen synes at mene, thi paa den ene Side

^aa en Creditor, naar der er overgaaet en uberygtet Debitor

Bdebrand eller andet Uheld, lade sig nOie med Debitors Eed
paa, at han vil betale naar Gud giver ham Evne dertil, og
paa den anden Side hjemler den Creditor i andre Tilfælde Ret
til at holde Debitor i Forvaring og til Arbeide, hvilket kan
gave Anledning til langt mere vilkaarligt Tryk, end de her

gjeldende Loves Gjeldsarrest. D.e til Criminalretten hOrende

Bestemmelser, som i Jonsbogen forekomme, staae ideligen i

et saadant Forhold til de processuelle, hvormed de ere sammen-
knyttede, in specie til Bestemmelserne om 6, 12 eller et andet
Antal skjcinsomme Mænd, paa hvis Dom Sagen beroer, at det

kan være tvivlsomt, hvorvidt de, under den forandrede Proces,

kunde beholde Gyldighed, f. Ex. naar det , hedder i Kjobe-
balkens Cap. 11 (S. 210): ^^det ansees Alt som falsk, som
fikjansomme Mænd eragte at være falsk", og den stCrste Deel

I
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18*26, af Bestemmelserne i Manhelgebalken (S. 82 ff.). Ogeaa vil

29. Marts, f^er, naar den hidtil herskende Tendents: at udvide Norske

Lovs Virksomhed, ombyttes med en modsat, opstaae mange

Tvivlsmaal med Hensyn til at Drabs- og Tyvs-Sager, efter det

udtrykkelige Lovbud i Reskr. 19. Febr. 1734, som ei er fore-

slaaet forandret, skulle afgjtires efter Norske Lov, medens

flere beslægtede Forbrydelser, f. Ex. Legemsbeskadigelser,

j

Ran, Bedragerie o. s. v., særligen omtales i Jonsbogen. Saa-

ledes, for kun at nævne eet Exempel, synes, efter Manhelge-

balkens Cap. 18 (S. 53—54), end ikke Nbdværge at fritage

den, som har skadet en Anden paa Legemet, for al Straf.

Med Hensyn til Drab af Ntidværge maa nu unægteligen Norske

Lov hjemle ham StraflOshed; men der kan damedFiiie spør-

ges, om Jonsbogen endnu skal gjelde, hvor anden mindre Skade

skeer. — At .Meget i Jonsbogen deels er saa dunkelt, at det

næppe kan forstaaes, deels efter de nærværende Forhold slet

ikke længere anvendeligt, har endog Cfraad Stephensen selv

erkjendtj t. Ex. i hans Anmærkninger til Rekabålkr og Far-

manneloven (Syretten) , om hvilken sidste Bog han tilstaaer,

at den aldrig, i det mindste ikke i flere Hundrede Aar, har

været i almindelig Anvendelse, paa enkelte Lovbestemmelser

nær, deels at den mindste Deel deraf, efter Tidernes Foran-

dring, endnu er anvendelig.

Ogsaa i politisk Henseende forekommer det Cancelliet, om

ikke betænkeligt, saa dog anstødeligt, nu at foranstalte en

authentisk Udgave af Jonsbogen. Den ftirste Bog, Christen-

domsbogen, indeholder, næst en catholsk Troesnorm og et paa

den catholske Kirkes Forfatning grundet Capitel om Kongens

og Biskoppens Magt, som tredie Capitel: „om Kongens Ud-

nævnelse"; som fjerde Capitel: ^^ora Kongearven"; som femte

Capitel: „hvorledes Konge vælges"; som sjette Capitel: ^^oTa

Kongens Frænders Arv"; som syvende Capitel: ^^om Kongens

Eed** o. s. V. — I alt dette forudsættes Island at være et til

Norges Krone hSrende Land. Disse Capitler vilde vel nu,

som afskaffede ved Reformationen og Souverainitetens Ind-

fttrelse, samt ved Kielertractaten af 1814, ligefrem være ugyl-

dige. Men- een og anden Islænder kunde dog, ved at finde

slige fra den nærværende Forfatning saa afvigende Regler i

den paany som gjeldende Lov udgivne Jonsbog, hvori den

islandske Bonde vist flittigt yilde grandske i sine ledige Timer,

ledes til Skrupler, især hvad Forholdet til Norge angaaerj

og maaskee endog hine Bestemmelser af enkelte overdrevne
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Patrioter i Norge vilde paaskydes som en Grund, hvorfor Is- 1826.
land skulde kunne reclameres fra Danmark til Norge, som en 29, Marts,
under dette Rige horende Provinds. Paa mange andre Steder
i Jonsbogen er ogjiiint Forhold til Norge forudsat, f. Ex. i

Manhelgebaiken Cap. 2 (S. 36), hvorefter det er Ubodemaal
at forfalske Norges Konges Myntj i Tyvebaiken Cap. 21

CS. 266), hvorefter Meeuederen skal forvises ud af Landet til

Norge i tre Vintre, med mindre Kongen vil forunde ham nogen
stcirre Benaadning (Noget, der og, ligesom Capitlets bvrige

Indhold, i flere Henseender er upassende). Blandt Retter-

bfideme findes og den i Aaret 1262 indgaaede Capitulation med
Norge, der indeholder adskillige Island givne Tilsagn, hvori,

blandt Åndet, det Ord islandske endog findes understreget

(for at trykkes med udmærket Stiil) i den Passus, som inde-

rholder, at kun islandske Mænd skulle være Laugmænd og

Sysselmænd der i Landet C^. Bind, S. 304—305).

Ligesom Collegiet allerund. liolder for, at de ovenanførte

Data, som kunde forbges med en Mængde andre, tilstrækkeligen

godtgjere det Betænkelige i .at foranstalte en authentisk Ud-
gave af Jonsbogen, naar endog Udførelsen skeer efter de for-

Ihen af Cancelliet opgivne Regler, saaledes er det og allerede

ovenfor antydet, at der formeentligen gives et andet og hen-

^»gtsmæssigere Middel til at afhjælpe den Ulempe, at en Lov
gjelder i Island, hvoraf ingen authentisk Udgave haves. Alle

<ie Bestemmelser i Jonsbogen, som, med eller uden Modifica-

tion, endnu qualificere sig til at være gjeldende Regler, kunde

Nemlig, efter at de i saa Henseende fornodne Betænkninger

^are indhentede, kundgjbres ved en særegen Anordning, og

forOvrigt hiin Lovbog aldeles ophæves- Cancelliet er over-

l^eviist om, at det, der saaledes vil findes passende og brug-

l^art, ikke vil beltibe sig til noget stort Antal Artikler. Af

Lovbogens 12 Bbger ville følgende otte, nemlig Thingfarebogen,

Christendomsbogen og de deri indeholdte Kegler om Kongearven

V., Afsnittet om undersaathg Pligt imod Kongen, Man-
l^elgebogen, Arvebogen, Formynderbogen, Farmanneloven og

Tyvebogen ganske, eller dog saa godt som ganske, bortfalde,

^un Jordløsningsbogen, Landsleiebogen, Bogen om Forstrands-

i'et og Kjbbebogen vilde maaskee afgive en Deel endnu brug-

bart Stof 5 men saare meget blev det ikke, og allerede de oven

^Uerund. fremsatte Bemærkninger vise, at der selv i adskillige

^1 disse Bøger findes Meget, som bør kastes bort. En slig

/X B, 4



5D Ret. Resol. ang. D£N islanbs^b Lovbog.

1826. Anordning vilde gj(5re Ende paa en Mængde hidtilværende

29. Marts. Controverser, i Stedet for at Cfraad Stephensens Plan vilde

^^-^^^-^^^ fremkalde nye Tvivlsmaal. Derhos vilde man vinde den vigtige

Fordeel, at den bveiste Domstol blev sat i Stand til nSie at

kjende de Love, hvorefter Island skal dommes. — En saadan

Forordning kunde maaskee endnu indeholde en udtrykkelig

Bestemmelse om, at Norske Lov eller, hvad der nu vel var

mere passende, Danske Lov skulde, med alle de til de der

omhandlede Materier hOrende Anordninger, gjelde for Island,

forsaavidt ikke særegne Love for dette Land deri gjbre For-

andring, dog med visse Modificationer, som i Anordningen

nærmere maatte bestemmes. Herved vilde uden Tvivl ingen

stor Forandring skee i den nærværende Retsforfatning; thi

man har, som oven alierund. bemærket, alt længe formet den

islandske Ret efter den norske, der kun lidet afviger fra den

danske, og Alt, hvad der af Jonsbogen endnu var brug-

bart, vilde, efter det Foranferte, være at vedligeholde som

særegen Ret. I Processen, Kirkeretten, Ægteskabsretten, Sti-

retten, Læren om Contracter, Arvei'etten og Criminalretten,

vilde kun enkelte Ting være at forandre. De fleste Foran-

dringer vilde angaae Landvæsenet, og disse vilde for stiJrste

Delen være at finde i de Bestemmelser, som uddroges af

Jonsbogen.

Den Plan, som Cancelliet saaledes allerund. tillader sig

at henstille til D. Maj*" allerh. Bedbmmelse, vil og langtfra

være forbunden med den Vanskehghed, som det ofte forgjæves

gjorte Forsbg, at faae en ny Lov udarbeidet for Island. Dette

Arbeide, hvortil maatte udfordres Mænd, som baade havde

Evner til i Almindelighed at Ibse den Opgave, at udarbeide

en god Civil- Criminal- og Proces-Lov, og tillige ntsie vare be-

kjendte med Islands Tilstand og Tarv, er uden Tvivl meget

for vanskeligt til at det kunde ventes vel udfbrt. Men, efter

ovenmeldte allerund. Forslag blev Opgaven indskrænket til

at udhæve det Brugbare af Jonsbogen, og udpege det i Danske

Lov, som enten aldeles ikke, eller ei uden Modification, kunde

anvendes i Island.

Man paatvivler ibvrigt ikke, at Cfraad Stephensen, som

underhaanden har erklæret sig vilHg til at paatage sig dette

Arbeide, er forsynet med de dertil forncidne Indsigter. Men
det forekommer CoUegiet mere passende, at det ftirste Udkast

forfattes af en af Landets andre Embedsmænd, og at det for-

beholdes Cfraaden, som den ffirste -Lovkyndige i Island, naar
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dette Udkast er udarbeidet, at afgive Betænkning over samme. 1826.
Med Hensyn hertil tillader man sig allerund, at foreslaae, at 29. Marts.
Forfattelsen af et Udkast, i Overeensstemmelse med de foran-

fcirte Bemærkninger, allernaad. maatte overdrages Amtmand i

Vester-Amtet, Thorsteinson, en Mand af erkjendt Duelighed,

og som, inden han blev beskikket til sit nuværende Embede,
1 en Række af Aar har arbeidet i det islandske Contoir under
I*. Maj*« Rentekammer, og derfor meget n5ie er bekjendt med
Islands Forfatning. Det vilde maaskee blive nødvendigt at

bevilge ham en Medhjælper blandt en af Sysselmændene.

Forsaavidt Cfraad Stephensen, ved at indsende det oven-

omhandlede Værk, har anholdt om, at der allernaad. maatte

fomndes ham en Gratification for hans derpaa anvendte Ar-
^eide, tillader Cancelliet sig allerund. at bemærke, at han vel

ikke ganske har indrettet Værket efter de ham af Collegiet

foreskrevne Regler, og at det Tilsagn, man i sin Tid har givet

l^am om, allerund. at ville anbefale- ham til en Gratification,

var betinget af, at det maatte behage D. Majj. at sanctionére

hans Arbeide, ligesom og Canceihet paa ingen Maade har for-

langt hans Nedreise hertil. Men det er dog paa den anden
Side umiskjendehgt, at han har anvendt særdeles megen Flid,

og vist ikke ringe Bekostning paa et Arbeide, som han antog

at Være af Vigtighed for det Offentlige, og som paa en Maade
er blevet opmuntret ved de forelobige Yttringer, som Cancelliet

1 Anledning af samme har meddeelt ham. Hans Værk vil

Vist og have meget Værd for lærde Forskere i de oldnordiske

Love; og skjbndt man, af de oven udviklede Grunde, i prak-

tisk Henseende Ti>aa ansee det mindre brugbart, vil det dog
uden Tvivl være et ikke uvigtigt Hjælpemiddel ved det Lov-
arbeide, som Collegiet allerund. har bragt i Forslag. Da saa-

ledes, efter Cancelliets Skj<5n, Meget taler for Cfraadens sidst-

oieldte Andragende, drister man sig til allerund. at udbede
sig D. Maj*" allerh. Tilladelse til, efter foregaaende Corre-

spondence med de Deputerede for Finantserne, at nedlægge

nærmere allerund. Forestilling om en passende Gratification.

Efter alt det OvenanfOrte skulde Cancelliet i dybeste Under-

danighed indstille:

1) at den af Cfraad og Justitiarius Stephensen proponerede

Udgave af Jonsbogen med offentlig Authoritet maa bortfalde. —
2) at derimod en Anordning maatte foranstaltes udarbeidet,

^vori Alt det af Jonsbogen, der efter de nuværende Forhold,

og med Hensyn til Landets Tarv, kunde egne sig til at være

4*
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1826. gjeldende Regel i Island, blev, med de fomBdne Modificationer,

— optaget, saa at bemeldte Lov iGvrigt kunde sættes ud af al Kraft.

29, Marts. _ g-j tillige ved denne Anordning Danske Lov, med aliede

om de i samme omhandlede Materier givne senére Love, maatte

erklæres for gjeldende for Island, med de Undtagelser og For-

andringer, som efter de locale Forhold maatte være fornbdne.

— 4) at det maatte overdrages Amtmand Thorsteinson at gjlire

Udkast til en saadan Anordning, og at han maatte authoriseres

til, som Medhjælper til dette Arbeide at bruge en eller anden

Sysselmand, som han dertil maatte finde duelig; og at Ud-

kastet, efter at være udarbeidet, og de fombdne Betænkninger

derom indhentede, maatte fra Cancelliet forelægges D. Maj*,

til Bedbmmelse. — 5) at Cancelliet maa bemyndiges til at

correspondere med de Deputerede for Finantserne, angaaende

en Gratification til Cfraad Stephensen for den Umage og de

Bekostninger, han har haft med Årbeider, han har foretaget

med Hensyn til en ny Udgave og Oversættelse af Jonsbogen,

imod at det af ham udarbejdede og hertil indsendte Værk over-

lades til Benyttelse ved den ovenmeldte Anordnings Udarbei-

delse. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1826, Nr. 43. Coll. Tid.

for 1826, S. 337—346 (med Motiver) ; Fogtm. [Algreen-Ussing)

VIL 11, 1. H., S. 96—97.
/

Vi bifalde allern. de af Vort Gancellie under Nr,

1, 2, 3 og 4 fremsatte Indstillinger. Ligeledes ville Vi,

under den i 5*' Indstillingspost foreslaaede Betingelse,

allernaad. have Conferentsraad Stephensen tilstaaet en

Gratification af i 000 Kbd. rede Scilv, der blive at ud-

rede af den til overordentlige Udgifter under Cancel-

liets Ressort for Aaret 1826 bevilgede Sum. — Kjbben-

havn den 29. Marts 1826.

6. April. Kongelig Resolution aug. Opforeisen af en

Bispebolig paa Laugarnes. Khavn den 5. April

1826. — I Rentekammerets Forestilling 28. Marts bemær-

kes, at Biskoppen over Island havde indsendt Beretning om

Bygningen af Bispeboligen paa Laugames, ifolge kgl. Resol.

2. April f. A — De til Island opsendte Haandværkere havde

uforttivet begyndt paa Opforclsen af Bygningen, men Lægningen

af Grundvolden og Kjelderens OpftJrelse havde udfordret meget
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mere Arbeide end man havde beregnet. Man havde derfor

maattet antage Medhjælpere, men disse vare ukyndige og

manglede Færdighed } dertil kom fugtigt og stormende Veirlig,

Haandværkernes derved foraarsagede Upasselighed, Mangel

paa dagligt Tilsyn, som Biskoppen ikke kunde fore, med fiere

Omstændigheder, som foranledigede, at Arbeidet var baade gaaet

mere langsomt og tillige havde udfordret storre Bekostninger end

man havde beregnet. Der var nemlig allerede medgaaet det hele

bevilgede Belcib, og Biskoppen stod i Forskud for nogle Hundrede

Rigsbankdaler. Det tilendebragte Arbeide beleb sig til 787 '/a

Cubikalen, hvorimod der antoges at staae tilbage 365 Cubik-

alen foruden det indvendige Arbeide, For at fortsætte Arbeidet,

ansaaes det ncidvendigt at sende til Island igjen de samme
Haandværksfolk, som forrige Aar, og tillige en Tømmermand
til at opsætte TOmmerværket. Biskoppen havde desuden an-

holdt om en yderligere Bevilling til Arbeidets Fuldfcirelse,

hvortil der efter et af ham indsendt Overslag mentes at ville

medgaae en Sum af 6000 Rbd. Sedler, hvorhos han havde

bedet sig fritaget for at fere det daglige Tilsyn.

Kammeret anseer det for en Selvfølge, at man maa ved-

blive at skyde det Nbdvendige til, for at den paabegyndte

•bygning kan blive fuldfort, og foreslaaer tillige, at Detail-

Opsynet med Bygningen betroes Stiftamtmanden. — Rentek.

I^elat. og Resol. Prot. 1826. A, Nr. 75.

Vi bemyndige alleru. Vort Bentekammer til at over-

drage den constituerede Stiftamtmand for Island, Amt-

mand Hoppe,under sit Tilsyn at lade den i afvigte Aar

begyndte Bygning paa Laugarnæs ved Reykevig, hvilken

Vi ved Vor allerh. Resolution af 2. April f. A. have

tilladt at maatle opfores til Bolig for Biskoppen over

Island, fortsætte og fuldfere, forsaavidl dette maatte

kunne skee i næste Sommer og for en Sum, der dog

ikke maa overstige 6000 Rbd. Sedler, som Vi i dette

Oiemed aUern. bevilge tilskudte af Islands Jordebogs-

kasse, hvorimod, saafremt Boligens Fuldforelse ikke i

fornævnte Tid maatte kunne skee, Amtmanden har at

scirge for, at den i det mindste bringes under Tag

inden næste Vinter, for at den saaledes i alle Tilfælde

kan være conserveret. — For Anvendelsen paa spar-

1826.

5. April.



54 Kgl. Bbsol. ang. Bispebolig paa Laugarnbs.

1826. somste Maade af den Sunij der efter det Foranfcirte

'7^r^ maatte medeaae, bliver med de i indeværende Aar fra
6. April. ^

Island sidst nedkommende Skibe at indsende noiagtig

documenteret Beregning, hvorefter, saafremt Boligen

ikke endnu da skulde være ganske fuldfort, Vort Rente-

kammer har at indhente Vor nærmere allern. Resolution

for, hvad der i denne Henseende kunde være videre

at foretage. — Kjcibenhavn den 5. April 1826.

6. April. Reskript til den constituerede Stiftamtmand

og Amtmændene i Island^ ang. Udvidelse til Is-

land af nogle Lovbud fra 1823. Khavn den 5.

April 1826. — Canc. 3. Depan.Registr. 1825—1826,334

C1826, Nr. 1624). Fogtman CAlgreen-Ussing) VII. 11, 1. H.,

S.llOj jevnf. Klausturp6st. 1826, S. 71.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Danske

Gancellie allerund. bleven foredraget, med hvilke Modi-

ficalioner nogle af de i Aaret 1823 for Vort Rige Dan-

mark emanerede almindelige Anordninger passende

kunne anvendes paa Vort Land Island, og saaledes

sammesteds gj(5res gjeldende.

Efter at have taget denne Sag, tilligemed de af

Overøvrighederne paa bemeldte Vort Land Island her-

. over afgivne Erklæringer, tilligemed de af Vort Gan-

cellie i denne Anledning allerund. gjorte Bemærkninger,

i allerhciieste Overveielse, ville Vi allern. have fastsat:

1) at de Bestemmelser, som angaaende Testamenter

m. v. indeholdes i Plak. af 8. Januar 1823 § K—5,

samt § 7 og 8 forste Membrum, skulle gjelde i Island,

dog saaledes, at Overovrighederne bemyndiges til i de

i § 2 ommeldte Tilfælde, at meddele Confirmationer

paa Testamenter, og at Slutningen af § 5, som uan-

vendelig i Island, skal bortfalde; samt at, istedetfor

det i § 8 citerte Sportelreglement af %% Marts 1814,

det for Island gjeldende Regulativ skal tages tilfolge;

samt — 2J at ligeledes Plakat af U. Mai s. A., ang.
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Opbuds- og Fallitboers Extradition efter Proclamas Ud- 1826.

sfedelse, naar de anmeldte Creditorer deri samtykke,
, .

' 5. April.
skal gjelde sammesteds. — Hvorefter Du Dig allerund.

haver at rette, og det Fornodne i Overeensstemmelse

hermed at foranstalte. Befalende Dig Gud. Skrevet i

Vor kgl. Residentsstad KjObenhavn den 5. April 1826.

Directionen for Universitetet og de lærde n. April.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Adgang for islandske Disciple til Optagelse i

danske Skoler, Khavn den 11. April 1826. —
Original i Bispe-Årchivet i Island. Univ. Direct. Brevb. 182G,

Nr. 465 og 46r>. P. Pétursson, Hist. Eccl. Island., S. 249. —
Islandsk: Klausturp6st. 1826, S. 82—83.

Da nogle Andragender hertil vare indgivne om

Underst(5Uelse for islandske Disciple i danske Skoler

' Overeensstemmelse med Reskr. af 4. Mai 1759, uden

al dog de Attester fra D. Hoiærv., som dertil efter be-

o^eldte Reskript udfordredes, vare bragte tilveie, er det

kommetunderOverveielse, hvilke Forandringer i bemeldte

Reskripts Bestemmelser nu kunde være fornodne med
Hensyn til den Indretning, som det lærde Skolevæsen

saavel i Island som i Danmark har modtaget siden be-

ttieldte Reskript blev givet. — Dirtjctionen har derefter

desangaaende nedlagt allerund. Forestilling, og H. Maj*,

bar nu under 10. f. M. allern. resolveret saaledes:

((Vi ville allern. have Bestemmelserne i Reskr. af

4. Mai 1759 [o. s. v. see Resol. 10. Marts 1826, ovenf.

5. 28-30] .... til Universitetet".

Denne allerh. Resolution skulde Directionen ikke

undlade tjenstl. at communicero D. Hoiærv. til behagelig

Underretning. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 11. April 1826 ^

O s. D. Skrivelse af samme Indhold til Biskoppen over Sjæl

lands Stift, Univ. Dir. Brevb. 1826, Nr. 466.
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^826. Rentekammer -Skrivelse til constitueret Stift-

amtmand i Island, P. F. Hoppe, ang. Opforelsen

af Bisperesidentsen paa Laugarnes, Khavn den

11. April 1826. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 132.

Paa Rentekammerets allerund. Forestilling har det

under 5. d. M. allernaad. behaget H. Maj\ at resolvere

saaledes:

(("Vi bemyndige allern [o. s. v. see Resol. 5. April

1826] .... at foretage".

Ved at communicere Hr. Amtm. denne allerhciieste

Resolution til behagelig Efterretning og Iagttagelse, samt

til Bekjendtgjorelse for Hr. Biskop Johnsen, skulde vi

derhos ikke undlade al tilfoie, at saafremt den nu

allernaadigst bevilgede Sum skulde formenes ikke at'

blive tilstrækkelig lil Bygningens fuldstændige Fuld-

forelse, vil det blive nødvendigt, at der saavel ved

Indkjcibel af de Materialier, der endnu maatte udfordres,

som ogsaa ved Arbejdet i Island, fornemmelig tages

Hensyn til, at Bygningen kommer underlag, og til det

væsentlige, udenfor Værelsernes Indretning hertil hen-

horende Bygningsarbeide, ligesom og, alder, naar dette

Arbeide er tilendebragt og Bygningen i Henseende til

det Udvendige er fuldkommen færdig, da fOrst anven-

des de til Værelsernes indvendige indretning allerede

indkjcible og i Island beroende Materialier, forinden

flere indkjobes. — Naar Bygningen i del Hele er fuldfort,

eller Arbeidet formedelst Efteraaret og Haandværkernes

Tilbagesendelse maa ophore, forventes, i Overeensstem-

melse med foranforte allerhoieste Resolution, nciiagtig

documenteret Regning over Arbeidet i det Hele og de

dertil medgaaede Omkostninger hertil nedsendt, led-

saget med Hr. Amtm.* behagelige Betænkning, hvorefter

Resultatet vil blive H, Maj*, allerund. forelagt, og derhos

tillige komme under nærmere Overveielse og AfgjOrelse,

om Hr. Biskoppen af den Deel af de til Bygningens

endelige Fuldførelse medgaaeade Udgifter, forsaavidt
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samme overstige den ved allerh. Resolution af 2. April 1826.

A. bevilgede Sum, skal paalægges at svare Renter. — u^ApriT
((ivrigt skulde vi ikke undlade til Hr. Åmtm/ Afbenyt-

telse herlios at lade fdlge en Skrivelse fra Hr. Biskop

Johnsen til Kammeret af 18. August f. A., tilligemed de

deri paaberaabte Regnskaber og Bilage. — Ligeledes

*^(5lger en Skrivelse fra Biskop Johnsen af 1. September
f. A., hvorefter der er anviist Kjcibmand Jacobæus 850

Rbd. Sedler her paa Zahlkassen af den til Bygningen

f<5rst bevilgede Sum, og endelig fdlge saavel tvende

andre Skrivelser med Bilage fra Biskop Johnsen, denne

Sag betræffende, af 18. August og 6. September f. A.,

samt en Skrivelse fra KjObmand Jacobæus af 6. f. M.,

hvorefter han er villig tii at paatage sig Indkjcibet af

tie fornødne Materialier og at besorge Haandværksfolkene

antagne og oversendte til Island. — Samtlige disse Do-

cumenter udbedes tilbage, tilligemed Begningen over

det Arbeide, der udfares i indeværende Aar. — For-

inden den nu indtil 6000 Rbd. Sedler bevilgede Sum
foranlediges udbetalt af den kgl. Kasse, anmodes Hr.

Atntm. om at meddele Kammeret nærmere Underretning

om, hvilket Bel(3b der maatte fornodiges udbetalt her

Zahlkassen til Materialiers Indkjob, med mere. —
Rentekammeret den 11. April 1826.

Directionen for Universitetet og de lærde is. AprU

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

^^g- dens Bemyndigelse til at bevilge veniam

aetatis, Khavn den 15. April 1826. — Original i

Bispe-Archivet i Island. Univ. Direct. Brevbog for 1826, Nv.

485. — Islandsk: Klausturpost. 1826, S. 84.

I Anledning af den ved D. Hoiærv." Skrivelse af

S- f. M. hertil indsendte Ansiigning fra Joseph Magnusen
af Brandegil under Hunevands Syssel, bevilger Direc- .

tionen, al han, uagtet han allerede er 23 Aar gammel,
noaa optages som Discipel i Bessestad lærde Skole og

L
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1826. lige med Andre have Adgang lil at nyde Skolebene-

rr^r^7 ficier sammesteds. — Hvad angaaer den af D. Hoiærv.
16. Apnl. ®

i samme Skrivelse begjærte Bestemmelse for, hvorledes

i Fremtiden kunde være at forholde med Hensyn til

Ansogninger om Optagelse i Besseslad lærde Skole for

Personer, der ere over den i Forordn, af 7. Novembr.

1809 fastsatte Alder af 18 Aar, da vil Directionen efter

de oplyste Omstændigheder indtil videre have Stiftsciv-

righeden bemyndiget til at admittere saadanne Ansogere

efter troværdige Vidnesbyrd om fortrinlige Naturgaver,

Flid, Fremgang og Sæder, eller efter eget Kjendskab

desangaaende, indtil en Alder af 20 Aar. Saafremt de

ere ældre, ville Ansogninger om deres Optagelse i

Skolen være at indsende til Directionen, ledsagede med

Stiflsovrighedens behagelige Betænkning.

Dette undlader Directionen ikke herved tjenstl. at

melde til behagelig Underretning og videre fornoden Be-

kjendtgjorelse. — Den kgl. Direclion for Universitetet

og de lærde Skoler den 15. April 1826.

18. April Cancellie Skrivelse til Justitiarius i den is-

landske Landsoverret, Conferentsraad Magnus

Stephensen, ang. hans Plan til en ny Udgave

af Jonsbogen. Khavn den 18. April 1826. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1058 (blank i Brevbogen).

Jevnf. Klausturp. ^1826, S. 84-87,

Da Hr. Cfraad i Aaret 1819 androg paa, at der

maatte foranstaltes en ny Udgave af Jonsbogen, og selv

lilbSd at ville udarbeide samme, fandt Goilegiet, at dette

Tilbud fortjente Opmærksomhed, og man tilmeldte Dem
derfor, at det — naar De nedsendte Manuskript til den

nye Udgave af Loven med tilhorende RetterbOder, led-

saget af en dansk Oversættelse, og Deres Arbejde

derefter var underkastet den forntSdne Revision — vilde

blive taget under nærmere Overveielse, hvorvidt der

maatte findes Anledning til alleradd. at andrage paa,
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samme erholdt allerhtiieste Sanction som den eneste 1826.

authentiske Udgave. 18. April.

Hvad de Grundsætninger angaaer, der ved Udar-

bejdelsen maatle fælges, bemærkede Cancelliet, i Over-

eensstemmelsc med hvad det juridiske Facultet i sin

herover afgivne Betænkning havde yttret, alder især burde

tages Hensyn til de Læsemaader, som i Aarhundreder

have været vedtagne, om end disse fra Critiquens Side

niaatte findes mindre noiagtige, efterdi det kunde for-

anledige megen Forvirring, hvis der i en officiel Udgave,

som Domstolene forpligtedes til al folge, optoges Læse-

niaader, der afvege fra dern, som i el saa langt Tids-

»'um have været antagne.

Efter at Hr, Cfraaden i et senere Promeraoria gjen-

tagende havde andraget paa, at den oprindelige Text

1 Stedet for den engang reciperede maatte benyttes,

udviklede Goilcgiel nciiere hiin Anskuelse af Sagen, idet

nian tillige gik de af Dem derimod gjorte Indvendinger

uncide. — Imidlertid har Hr. Cfraaden, ved under 24.

Decbr. f. A.' at tilstille Gancelliet Frugten af Deres Qer-

aarige Arbeide, ytlret, at De endnu nærede den For-

n^odning, at det efter noie Provelse vilde billiges, at

Jonsbogens formenlligen ægte Text (der indeholdes i

<^et indsendfe Værks andet Bind) blev gjort gjelderide

^ed den nye Udgave, og at De i Tillid hertil havde

^agt denne Text lil Grund for Oversættelsen, som ud'

gj(5r Værkets tredie Bind, i Stedet for ai oversætte den

i forste Bind indeholdte Text, der er redigeret efter

de af Collegiel angivne Grundsætninger.

GoIIegiet vil ingenlunde anerkjende de Motiver, der

efter Hr. Gfraadens YUringer har bestemt Derø til den af

Dem valgte Fremgangsmaade ; men ligesom Deres Værk

(hvis Værd som critisk Arbeide ikke paatvivles) derved

paa den ene Side har faaet et langt storre Omfang,

end om De havde holdt Dem indenfor de af GoIIegiet

foreskrevne Regler, saaledes vilde det paa den anden

Side, saafremt man endnu paalænkte al lade en ny

V



V V

60 Ganc. Skriv. ang. den islandske Lovbog.

1826. Udgave af Jonsbogen emanere under offentlig Authoritet,

18. April, ikke engang kunne ansees fuldstændigt, idetingen Over-

ssettelse er udarbeidel til den Text, der efter Gancel-

liets Formening i al Fald burde lægges til Grund. —
Men, ved nciie at gjennemgaae Jonsbogen efter den

hidtil trykte Udgave og den af Hr. Cfraaden leverede

Oversættelse med tilhdrende Anmærkninger, er Gol-

legiet kommet til den Overbeviisning, at der selv mod

Arbeidets Udforelse efter de forhen af Cancelliet og

det juridiske Facultet antagne Principer frembyde sig

saare viglige Betænkeligheder, i Særdeleshed da kun

en meget liden Deel af Jonsbogen kan antages at have

holdt sig vedlige som virkelig gjeldende Ret; man har

derimod efter noiere Overveielse formeent, at den

Ulempe, at en Lov gjelder i Island, hvoraf ingen au-

thentisk Udgave haves, lettest og hensigtsmæssigst kunde

afhjælpes, naar alle de Bestemmelser i Jonsbogen, som

endnu qvalificere sig til at være gjeldende Regler, bleve

kundgjorte ved en særegen Anordning, og forovrigt hiin

Lovbog aldeles blev ophævet. Anordningen formentes

derhos at kunne indeholde en udtrykkelig Bestemmelse

om, at Danske Lov, med alle til de der omhandlede

Materier horende Anordninger, skulde gjelde for Island,

forsaavidt ikke særegne Love for dette Land deri gjorde

Forandring, dog med visse Modificationer, som i An-

ordningen nærmere maatle bestemmes. — Hvad Ud-

arbeidelsen af en saadan Anordning angaaer, da maatte

Gancelliet vel, i Betragtning af Hr. Gfraads Stilling,

samt med Hensyn til Deres Indsigter og noie Locai-

Kundskab, nærmest tænke paa at bringe Dem i For-

slag til dette Arbeides Udforelse, men da det dog, Alt

overveiet, maatte ansees hensigtsmæssigt, at saa vigtigt

et Arbeide passerede tJere duelige Mænds Hænder,

troede man at burde foranledige, åt det fdrste Udkast

blev forfattet af en af Landets andre Embedsmænd, og

at det forbeholdtes Hr. Cfraaden, som fcirste Lovkyndige

i Island, naar Udkastet er udarbeidet, at afgive Be-
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tænkning over samme. — Forsaavidt Hr. Cfraaden ende- 1826.

Hg har andraget paa, at der maalte forundes Dem en 18. April,

passende Gralificalion for Deres paa det indsendte Værk.

anvendte Arbeide, da troede Cancelliet, uagtet Værket,

som ovenfor bemærket, ikke ganske var indrettet efter

*ie foreskrevne Regler, alierund. at burde anbefale dette

Andragende, da Arbeidet vistnok vil iiave megen Værd
for lærde Forskere i de oldnordiske Love, og det, end-

skjcindt ikke ligefrem brugbart i praktisk Henseende,

'^og uden Tvivl vilde være et vigtigt Hjælpemiddel ved

^et paatænkte Lovarbeide. — Efter at Cancelliet, over-

^ensslemmende med Gollegiets Anskuelse af Sagen i

^etHele, allerund. havde indstillet den til H. Maj*' allerh.

l^edommelse, har det behaget Allerhoistsamme, i Hen-

hold til Cancelliets Indstillings-Punkter, under 29. f. M.

^liern. at resolvere: ,
•

u1) at den af Hr. Cfraad proponerede Udgave af

Jonsbogen med offentlig Authoritet skal bortfalde. —
2) at derimod en Anordning skal foranstaltes udarbei-

t^et, hvori Alt del af Jonsbogen, der efter de nuværende

Forhold, og med Hensyn til Landets Tarv, kunde egne

til at være gjeldende Regel i Island, bliver, med
fornødne Modificationer, at optage, saa at "bemeldte

Lov iovrigt sætles ud af a! Kraft. — 3) at tillige ved

^enne Anordning Danske Lov, med alle de om de i

samme omhandlede Materier givne senere Love, er-

klæres for- gjeldende for Island, med de Undtagelser

og Forandringer, som efter de locale Forhold maatle

Være fornodne. — 4) at det skal overdrages Amtmand
Thorsteinson at gjOre Udkast til en saadan Anordning,

Og at han authoriseres til som Medhjælper til dette Ar-

beide at bruge en eller anden Sysselmand, som han

dertil maalte finde duelig, og at Udkastet, efter at være

udarbeidet, og de fornodne Betænkninger derom ind-

hentede, skal forelægges H. Maj*, til allerh. Bedbmmelse.

Og har AUerhciistsamme derhos lige allern. behaget

lilstaae Hr. Cfraad for Deres Arbeide med oven-
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1826. nævnte Manuskript en Gratificati'on af 1000 Rbd. r. S.,

TI imod at forommeldle af Dem udarbeidede og hertil ind-
18. April. °

sendte Værk overlades til Benyttelse ved den oven-

nævnte Anordnings Udarbeidelse".

Idet Cancelliet tjenstl. meddeler Hr. Cfraad denne

allerh. Resolution, maa man endnu tilfdie, at DHrr. De-

puterede for Finantserne er tilskrevet angaaende den

tilslaaede Gratifications Udbetaling. — Det kgl. Danske

Cancellie den 18. April 1826.

19. April. Plakat for Danmark, ang. Hendfimmelse til

Fæstningsarbeide. Khavn den 19. April 1826. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 2fi. Junii 1826,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1826^ og er^

klæret gjeldende for Island ved Canc. Skriv. 5. Mai 1827. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXVII, 85—86 (1826, Nr. 859).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid, for 1826, S. 273—277
(med Motiver). Qvart-Forv. for 1826, S. 22—23; Schou XIX,

319—320. — Islandsk: ,jKonunglegt opi& bréf fyrir Dan-

mtirku, vibvikjandi umbreytingu tilskipunar fra 29. Junii 1764

og k6ngsbréfs fra 3. Marts 1774", i den af Landsoverretten i

• Henhold til Canc. Skriv. 2, August 1800 udgivne Samling af

Forordninger m. v., Island vedkommende, S. 241—242 fmed

feilagtigt Åarstal: 19. April 1824)5 — Klausturp6st. 1826,

S, 72—73.

Plakat for Danmark, angaaende Forandring i For-

ordningen af 29. Junii 1764 og Reskriptet af 3. Martii 1774,

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at da det ikke

sjeldent er Tilfældet, at der til en vis Tid ikke findes

i en Fæstning Leilighed til Beskjæftigelse for flere Slaver,

end de allerede sammesteds indsatte, men dog den

Omstændighed, at Slaver, ifiJlge Bestemmelserne i For-

ordn, af 29. Junii 1764 og Reskr. af 3. Martii 4774,
'

inddcimmes i en vis Fæstning, Toranlediger, at de forst

henbringes til samme, og saaledes Bekostninger foraar-

sages ved derfra at afgive dem til de Fæstninger, hvor

der haves Leilighed til deres Benyttelse, saa have Vi
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l'undet det hensigtsmæssigt at ophæve foranforte Be- 1826.

stemmelser, og derimod at befale som folger:
"ig^April

Hvor Nogen efter [-oven og Anordningerne skal

straffes med Fæslningsarbeide, have Retterne blot at >

dcimme ham til denne Straf i Almindelighed, uden at

oogen vis Fæstning i Dommen navngives, hvorimod det

^il paaligge vedkommende Ovrighed at foranstalte den

I^omfældte indsat i den Fæstning, hvor der for ham
taves Anvendelse, og hvorfra det senere, som hidtil,

^aa beroe paa Vort General-Commissariats-Coilegii Be-

stemmelse at flytte ham derhen, hvor bedre Anvendelse

for ham maatte haves. Ligesom iovrigt alle de, der

blive anseete med fornævnte Straf, for det fcirste blive

indsætte til Kjobenhavns Fæstning, saaledes vil der

1 Tiden, naar Omstændighederne gjbre en anden For-

holdsregel i saa Henseende fornoden, af forbemeldte

Vort General -Gommissarials-Collegium blive givet ved-

^ommende Øvrigheder Underretning derom. — Hvor-

^^^ter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

—

<^ivet i Vor kongelige Residenlsstad Kjdbenhavn den

April 1826.

Kongelig Resolution ang. Tilladelse for Speku- 20. Apni.

lanthandlere til directe at beseile Vestmannoerne.

Khavn den 20. April 1826^ — I Rentekammerets

^'orestilUng 18. April bemærkes, at Sysselmanden paa Vest-

^anntieme, Abel, havde i en i Begyndelsen af 1824 dl Kam-
feret indsendt Beretning klaget over, at Vestmannberne vare

* det foregaaende Åar slet forsynede, saavel med Kornvarer
Som Salt, hvilken sidste Artikel vel havdes, som det hed, til

Handlendes egen Brug, men nægtedes Indbyggerne. Til

^t bode herpaa havde Sysselmanden foreslaaet, at der med
hensyn til Vestmanntieme maatte blive gjort en Undtagelse

den i For. 13. Juni 1787 Cap. 1. § 13 bestemte Regel, at

Spekulanthandlere fc5rst anltibe en Kj5bstad. Kammeret havde

O Plak. 28. Decbr. 1836, § 7.

1
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H

\ 826. sendt Sagen til constitueret Stiftamtmand Hoppes Betænkning, og

20. April, denne havde siden, tillige med sin egen, indsendt Betænkninger

' ^"^^ ' fra Sysselmændene Åbel og Sveinbjdrnsson. Alle vare enige

i, at Forordningens Bestemmelse ikke var til nogen synderlig

Nytte for Kjtibstæderne, og at VestmannOerne i alt Fald vilde

vinde ved, at Lovbudet for deres Vedkommende blev ophævet.

Overhovedet yttrer Stiftamtmanden, at Spekulanthandelen er det

Eneste, som hindrer de faste Handlende paa Island fra at være

aldeles Monopolister, og ganske behandle Indbyggerne efter

,
eget Tykke. Omstændighederne med Hensyn til Vestmann-

tteme mente man i Særdeleshed at ville tale for at gjSre den

nævnte Undtagelse, da man ikke kunde antage, at Spekulanter,

som eengang havde passeret Yestmannbeme, vilde vende tilbage

dertil igjen,, da denne Omvei kunde optage en Tid af 14 Dage.

Dog raadede Stiftamtmanden til, at indrbmme denne Undtagelse

kun paa 2 Aar til Forstig, hvilket Rentekammeret ogsaa til-

træder. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1826. A, Nr. 90.

Coll. Tid. for 1826, S. 334—.S35. Fogtm. CAlgreen-Ussing)

VII. 11, 1. H., S. 134. — Jevnf. Klausturp6st. 1826, S. 87.

Vi tillade allern. de Spekulanthandlere, som opsende

Skibe til Island, ti! et ForsGg, i 2 Aar al besejle det

aulhoriserede Udliggersted Vestmanno i Sbnder - Åmtel

sammesteds, uden Forpligtelse til forinden at anlbbe

nogen af Islands Kjobstæder. — Kjobenhavn den 20.

April 1826*.
'

'3 Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, samt Sysselmand Abel paa Vest-

manntieme, ved Rentek, Skrivelser d. 9. Mai 1826 (Isl.

Copieb. 6, Nr. 180—183), med Tilfbiende til Stiftamt-

manden, at han anmodes om „at indhente Underretning

fra Sysselmand Abel paa Vestmanncie, angaaende hvilke

Skibe der i disse tvende Aar have benyttet denne Tilladelse,

samt derefter enten med de til næste Aar tilbagevendende

Handelsskibe, eller ogsaa -med Postskibet i Aaret 1828 at

meddele Kammeret Betænkning om, hvorvidt det kunde

være hensigtsmæssigt at udvirke Resolutionen fornyet for

flere Aar eller for bestandig". — Ved Stiftamts -Skrivelse

til Landsoverretten i Island, dat. 7. Juni 1826, er denne

Resolution meddeelt Retten og der publiceret den 26. Juni

1826.
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Directionen for Universitetet og de lærde '^826.

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Skole- 2!;,-^

tusets Indretning paa Bessastad. Khavn den

22. April 1826. — Univ. Dir. Brevb. 1826, Nr. 531.

Fra Biskoppen over Island har Directionen mod-

taget et Andragende fra Adjunkt ved Bessestad lærde

Skole, Mag. Scheving, hvori han har anholdt om at

tnaalte vorde forsynet med en Vaaningsleilighed paa

Bessestad, da Lector Johnsen nu selv vil afbenytte den

ham tilkommende Bopæl paa Lambhuus, hvilken han

hidtil har overladt Mag, Scheving. Ligeledes har Bi-

skoppen indsendt et Andragende fra Adjunkt ved samme
Skole, Gunlogsen, om at beholde de Værelser, der

hidtil have været ham lilstaaede i det gamle Skolehuus.

Fi'emdeles har Biskoppen tilstillet Directionen en Skri-

velse til Sliftsdvrigheden over Island fra Lector Johnsen,

hvori han har tilbuden tilkjobs et ham tilhcirende Huus,

som staaer paa Garde Præstegaard.

Biskoppen har i sin over forommeldle Andragende

**^§ivne Betænkning formeenl, at del gamle Skolehuus

paa Bessestad kunde istandsættes, saaledes atdersam-

^^steds blev indrettet tre Leiligheder for Familier, og

den conslituerede Stiftamtmand Hoppe, hvis Betænkning
ttian over Sagen har indhentet, har med Biskoppen
været enig i, at man ikke kan indlade sig paa Kjc>bet

af del af Lector Johnsen tilbudne Huus, men at de for-

nødne Vaaningsleiligheder paa Bessestad burde indrettes

^fter det af ham for det kgl. Bentekammer gjorte For-

slag, hvori dog Biskoppen senere mundtligen haryttret

Onske om at der maatte skee den Forandring, at den
nordre Flcii af Træbygningen indrettedes til en Læsestue.

Ved herhos tjenstl. at tilstille det kgl. Rentekam-

mer samtlige denne Sag vedkommende Documenter,

skulde Directionen lige tjenstl. have velbemeldte Col-

legium anmodet om, at den forncidne Foranstaltning

/X B. 5
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1826. lil Udfdrelse af det omhandlede Bygningsarbejde ved

^^"^^^^^ Bessastad lærde Skole bebageligen maatte træffes det

snareste muligt, da ellers deø ene af Adjunkterne er

udsat for at blive huusvild. — Efter Afbenyttelse ud-

beder man sig de fremsendte .Documenter remitterede.

Den kgl. Direclion for Universitelel og de lærde Skoler

den 22. April 1826.

«2. April. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Udvidelse til Island af nogle almindelige Lovbnd

fra 1825: Khavn den 22. April 1826^ — Canc.

3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1068.

Cancelliel har taget under Overveielse, hvorvidt

de i Lobet af det afvigte Aar herigjennem emanerede

almindelige Anordninger enten ligefrem eller med visse

Modifieationer kunde gjores gjeldende paa Island og

Færoerne, og blandt bemeldte Anordninger formener

Cancelliet al folgende ligefreni kunne bekjendlgjiires til

Efterlevelse paa fornævnte Besiddelser, nemlig:

1) Plak. af 20. Januar 4825, ang. Forandring i §3
af den ved Cancellie-Plakal af 30. Juli 1818 kundgjorte

allerh. Resolution af 29. s. M., om Reglerne, hvorefter

Qvarlals- Coursen sættes. — 2) Plak. 11. Marts s. A.,

ang. Vaccinalionsvæsenets Henlæggelse under det kgl.

Sundheds-Collegium. — 3) Plak. af 7. April s. A., ang.

Afdragsretteus Ophævelse mellem Danmark og samtlige

hertugelige nassauske Lande. —
• 4) Plak. af 7. April

s. A,, ang. at Vexler mellem Vestindien og de danske

europæiske Lande maae trækkes med 6 Maaneders Sigt.

— 5) Plak. af 20. s M., indeholdende nærmere Be-

stemmelser ang. Processens Omkostninger i beneficerede

Sager m. v. — 6) Forordn, af 18, Mai s. A., ang. tras-

serede Vexler. — 7) Plak. af 23. Juni s. A., ang. Af-

dragsretteus Ophævelse mellem Danmark og Neder-

Canc. Skriv. 17. Maits 1827.
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landene. — 8) Plak. af 21. Seplbr. s. A., om at Vexler, 1826.

som trækkes paa udenrigske Steder, maae lyde paa 6 22^pril/
Maaneder efter Dalo; og — 9) Plak. af 1 5. Oktbr. s. A

,

anS- Afdragsrettens Ophævelse mellem Kongeriget Dan-

mark og det forenede Kongerige Storbritannien og Ir-

land.

I^erinjod anseer Cancelliet det for rigtigst, at ind-

bente nærmere Betænkning fra vedkommende Over-

^^i'igheder om, hvorvidt foleende i Aaret 1825 her-

^Bjennem emanerede Anordninger enten heelt eller med
visse Modificationer, og i saa Fald hvilke, sammesteds
kunde anvendes, nemlig:

a) Forordn, af 20. April, ang. Straffe for de for-

skjellige Deeltagere i Sordverie, samt Behandlingen af

de denne Misgjerning angaaende Sager. — b) Plak. af

Mai, ang. Behandlingen af Sager, som angaae Op-

foslringshjælp
til uægte Born. — c) Plak. af 14. Juni,

^^j^- Besættelsen af Skolelærer- Embederne i de Skoler
É

* l^anniark, hvor den indbyrdes Underviisnings-iMethode

indfcirl m. v. — d) Plak. af 25. August, ang. Ud-

videlse af Plak. af 25. Marts 1824, betræffende Opfisk-

^*fig af AnkerLouge m. v. paa Ilelsingcirs Bhed. —
e) Plak. af 4. Oklbr., ang. Taxt for Lægers Forretninger

for det Offentlige, samt om den Betaling, der tilkommer

en Physikus for et Apotheker - Subjecls Provelse. —
^) For. af 2. Decbr., ang. Strandings -Commissionairers

Salarium.

Ved at meddele det kongel. Rentekammer Fore-

staaende, skulde man over denne Sag tjenstl. udbede
sig Sammes Betænkning behagehgsl meddeelt. — Det

kgl. Danske Gancellie den 22. April 1826.

Cancellie Skrivelse til Justitiarius og Tilfor- 25. Aprii

ordnede i den kgl. Landsoverret i Island_, ang.

Forfattelsen af Landsoverrettens Domme ni. m.

Khavn den 25. April 1826. — Original- Gjenpart i

5«
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i 826. Stiftamts-Archivet i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1826,

25. April. Nr. 1142. Fogtm. [Algreen-Ussing) VII. U, 1. H., S. 136

—139.

Efter at Cancelliet i Anledning af en fra den anden

Assessor i den kgl. Landsoverrel i Island, B. Thoraren-

sen, derom indgiven Forestilling af 1. August 1823,

under 1. Mai 1824 havde ladet Retten tilkjendegive, at

den i Forordn, af II. Juli 1800 § 17 indeholdte Be-

stemmelse, at Dommene skulle forfattes efter de fleste

Stemmer, er saaledes at forstaae, at Dommenes Præ-

misser, ligesaavel som deres Conclusion, skulle forfalles

efter de fleste Stemmer, saa al det tilkommer Plurali-

teten at bestemme, hvilke Grunde der skulle afbenyttes

i Dommene, og hvorledes disse skulle udtrykkes og

fremstilles, har dette Gollegium fra bemeldte Assessor

Thorarensen modtaget en Skrivelse af 25. Septbr. næst-

efter, hvori han foreslaaer, al adskillige nærmere Be-

stemmelser i Henseende til Affattelsen af Overretsdom-

raene maalle fastsættes, ligesom han og senere har

indsendt en af ham herover indhentet Erklæring fra

fdrste Assessor, Etalsraad Einarsen.

Cancelliet, som over denne Sag har indhentet Be-

tænkning, saavel fra Rettens Præsident, som fra dens

Jusliliarius, kan, med Hensyn til hvad der under Sagen

er oplyst, ikke undlade at bemærke, at det har været

Collegiet ubehageligt, ved gjontagende Lejligheder at

erfare den mellem Jusliliarius og Rettens Tilforordnede

herskende Mangel paa god Forstaaelse, der i Alminde-

lighed maa antages al have en skadelig Indflydelse paa

Forretningernes Gang , samt paa Rettens Agtelse og

- Tillid, ligesom denne Omstændighed, forsaavidt der i

Særdeleshed er Sporgsmaal om Ventilationer angaaende

Dommenes Præmisser, efter Hr. Gfraads Yttringer, endog

uden Hensyn paa andre Vanskeligheder, vilde lægge

Hindring i Veien for ved slige Leiligheder at kunne

afbenytte den naturligste og simpleste Fremgangsmaade,

nemlig at afgjcire Sagen ved mundtlige Gonferencer. —
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For at Leilighed til lignende Tvistigheder i Fremtiden, 1826.

saavidt muligt, kunde undgaaes, formener Cancelliet, 25, April

at følgende Regler . kunne iagttages under Voteringen

og ved Dommenes Afsigelse af Overretten i Island:

1) Den af de Tilforordnede, som fdrst erholder

Sagen til Votering, kan affatte sit Votum i Form af Dom,
hvornæst Sagen, tilligemed det saaledes affattede Votum,

meddeles den anden af Rettens Tilforordnede, som da

^nlen ved Paategning bemærker, om han deri er enig,

^Her hvilke Forandringer han formener bcir finde Sted,

^'^er, efter Omstændighederne, forsaavidt han dertil

'•^aatte finde sig foranlediget, udarbeider et nyt Votum,

^^S^ledes i Form af Dom, hvornæs( Sagen tilstilles Ju-

st-itiarius. — 2) Naar et Votum ubetinget er antaget af

^lle, eller af de to Voterende, b5r det uden videre fra

Vot^ringsprotokoUen indfores i Domprotokollen, og da

det tilstrækkeligt, at Voleringsprotokollen, saavel som

^^niproiokollen, umiddelbar for Dommens Afsigelse er

^'^slede i Retten, for at ethvert af Rettens Medlemmer

^*Ues istand til at eftersee samme. — 3) Naar derimod

*^6t af den forst voterende Assessor forfattede Votum
'kke i det Hele har faaet Pluralitet, og der heller ikke

3f den næstvoterende strax er vedlagt el andet Votum,

som ved at tiltrædes af Justitiarius bliver Dom, maa,

I Overeeosstemmelse med den Mening, der er bleven .

Pluralitet, udarbejdes et nyt Votum, hvortil den Asses-

sor, der har yltret den Mening, som Justiliarius har

tiltraadt, bliver pligtig, naar delte af Justitiarius begjæres,

ligesom og Justitiarius kan udarbeide samme og tilstille

det den consentierende Assessor, som har at erklære,

hvorvidt han deri er enig. — 4) Saafremt ikke tvende

af Rettens Medlemmer i alle Dele ere enige, og der

altsaa beh5ves yderligere Deliberationer og Voteringer

for at bestemme, hvorledes Dommen skal afsiges, bcir

enten mundtlig Couference finde Sted derom, eller og

Sagen paa nyt sættes i Circulation, for at en bestemt Plu-

ralitet derom kali faaes. — 5) Skulde endeJig det Tilfælde
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1856, indtræffe, al del ikke, ved Pluralitet af to mod een,

'T^T^^T^^ kunde udfindes, hvad der var Pluralitet, maa Justitiarii
25. April. ' *

iMening gjelde, dog saaledes, at det staaer den Asses-

sor, som skulde troe sig udsat derved, at Dommen,

uagtet han i dens Resultat er enig, dog ikke er affattet

med Præmisser, som han vedkjender sig, frit for at

faae sit særlige Votum indfort i Akten.

Sluttelig maa Gancelliet tilfoie, at ligesom de an-

førte Regler, forsaavidt de angaae Ventilationer om

Dommenes Præmisser i Tilfælde af Dissents kun ere

foreskrevne under den Forudsætning, at Justitiarius og

Rettens ovrige Tilforordnede ikke kunne komme over-

eens om, under alle Omstændigheder at afgj5re slige

Tilfælde under en mundtlig Gonference; saaledes

er det en Selvfolge, at de i modsat Tilfælde fremdeles

maae være responsable, naar Sagernes Paakjendelse

ikke betimelig tilendebringes, overeensstemmende med

Lovens 1—5—8, Forordn, af 3. Juni 1796 §§ 23, 33

og 39, samt Forordn. 11. Juli 1800 § 16, da Gancelliet

ikke kan erkjende, at de af Justitiarius opgivne locale

Vanskeligheder for slige Gonferencer i Reglen kunne

ansees som uovervindelige, og den Tidsspilde, der vil

medgaae ved Sagernes gjenlagne Circulalion, saaledes

fornemmelig maa tilskrives den imellem Rettens Med-

lemmer herskende Uforligelighed. — Det kgl. Danske

Gancelhe den 25. April 1826 ^

«B. April. Convention mellem Danmark og de Ameri-

kanske Fristater. Washington den 26. April

1826. — Dansk: Original-Aftryk hos Schultz. 8 S. i
4*o.

CoII. Tid. for 1826, S. 533-541 j Schou XIX, 321-327. -
Engelsk: General-Convention of Friendship, Commerce and

Navigation between His Majcsty the King of Danmark and

O ved Canc. Skriv, af s. D. er Gjenpart af denne Skrivelse

tilstillet Stiftamtnianden over Island. Canc. 3. Depart.

Brevb. S8t.
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the United States of America. Original - Aftryk hos Schultz. 1826.

8 S i 4*0. — Islandsk: Klausturpést. 1826, S. 196—197. 26. April,

Almindelig Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-Gon-

veution mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark og

de forenede amerikanske Stater.

Da Hans Majestæt Kongen af Danmark og de for-

enede amerikanske Stater onske at befæste og vedlige-

holde den Fred og det Venskab, der lykkeligen finde

Sted mellem de tvende Nationer, og at udvide de

Handelsforhold, der bestaae mellem deres respective

Territorier og Folk, ere de komne overeens om, paa

'

en tydelig og bestemt Maade, ved en almindelig Ven-

skabs-, Handels- og Skibsfarts -Gonvention at fasisætte

de Regler, der for Fremtiden skulle iagttages mellem

den ene og den anden Part. Til den Hensigt har Hans

Majestæt Kongen af Danmark meddeelt Fuldmagt til

Peder Pedersen, hans Geheime-Legationsraad og Mini-

ster-Resident ved de ovennævnte Stater, Ridder af

Dannebrogen, og Præsidenten af de forenede ameri-

kanske Slater har meddeelt lignende Bemyndigelse til

Henrik Glay, disse Staters Stats-Sekretaire, hvilke, efter

at have udvexlel deres ovenomtalte Fuldmagter, der

befandtes at være i god og passende Form, ere komne

overeens om fblgende Artikler:

1) Da de contraherende Parter dnske at leve i

Fred og god Forstaaelse med alle andre Nationer paa

Jorden, ved en aaben og mod Alle lige venskabelig

Politik, forbinde, de sig gjensidigen til ikke at tilstaae

andre Nationer nogen særdeles Begunstigelse med Hen-

syn til Handel og Skibsfart, hvori den anden Part ikke

strax skal blive deelaglig, der skal nyde samme uden

Vederlag, dersom denne Begunstigelse tilstaaes uden

Vederlag, eller mod at yde den samme Godtgjorelse,

dersom Begunstigelsen er betinget. — 2) Da de con-

traherende Parter ligeledes onske at grunde deres re-

spective Landes Handel og Skibsfart paa en fuldkommen
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18*26. LiE^heds oe, Reciprocitets liberale Basis, ere de ejen-

26. April, sidigen komne overeens om, al deres Borgere og Under-

saalter maae bescige alle den anden Stats Kyster og

Lande (med den Undtagelse, der nedenfor er bestemt

i den sjette Artikel) og boe og handle der med alle

Slags Prodnkler , Manufaktur- og andre Varer, og de

skulle nyde alle de Rettigbeder, Privilegier og Friheder

i Henseende til Skibsfart og Handel, som indfodte Bor-

gere eller Undersaatter ere eller ville komme i Besid-'

delse af; hvorimod de skulle underkaste sig de der

indfbrte Love, Forordninger og Vedtægter, som indfbdle

Borgere eller Undersåtter ere underkastede. Dog er

det Meningen, at denne Artikel ikke skal indbefatte

Kysthandelen i begge Lande, thi Bestemmelserne des-

angaaende forbeholdes Parterne gjensidigen i Overeeas-

slemmelse med deres egne særskilte Love. — 3) De

ere ligeledes komne overeens om, at alle de Produkter,

Manufaktur- eller andre Varer fra ethvert fremmed Land,

der kunne fra Tid til Tid lovligen indfOres i de for-

enede Stater i Skibe, der ganske lilhcire disse Staters

Borgere, skulle ogsaa kunne indfbres i Skibe, der ganske

tilhore danske Undersaatter, og at der ikke skal bæves

og oppebæres hbiere eller andre Afgifter af Skibets

Dræglighed eller dets Ladning, enten Indfdrselen skeer

i det ene eller i det andet Lands Skibe; og lige-

ledes at alle de Produkter, Manufaktur- eller andre

Yarer fra ethvert fremmed Land, der kunne fra Tid til

Tid lovligen indfbres i Kongen af Danmarks Lande i

danske Skibe (med den Undtagelse, der er omtalt

nedenfor i den sjette Artikei], skulle ogsaa kunne ind-

fbres i de forenede Staters Skibe, og at der ikke skal

hæves eller oppebæres hbiere eller andre Afgifter af

Skibets Dræglighed eller af dets Ladning, enten liul-

fbrselen skeer i det ene eller det andet Lands Skibe;

og fremdeles ere de komne overeens om, at Alt, hvad

der lovligen kan udfbres eller gjenudfbres fra det ene

Land i dets egne Skibe til fremmede Lande, skal lige-
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ledes kunne udfores eller gjenudfores i det andet Lands 1826.

Skibe; og de samme Præmier, Afgifter og Toldgodl- 26, April,

gjcirelser (drawbacks) skulle tilstaaes og oppebæres,
"

hvad enlen saadan Udforsel eller GjenudfOrsel^ skeer i

dc forenede Staters eller i danske Skibe. Heller ikke

skal der paalægges hciiere eller andre Afgifter af hvil-

ketsomhelsl Slags i den ene Parts Havne paa den an-

dens Skibe, end de der betales eller i Fremtiden skulle

betales i de samme Havne af Landets egne Skibe. —
4) Der skal ikke paalægges hoiere eller andre Afgifter

paa Indforseien i de forenede Stater af alle Artikler,

der ere Frembringelser elier Manufakturvarer af Hans

Majestæt Kongen af Danmarks Stater, og der skal ikke

paalægges hoiere eller andre Afgifter paa Indforselen

i sidstnævnte Stater af alle Artikler, der ere Frem-

bringelser eller Manufakturvarer af de forenede Stater,

end de, der blive betalle eller skulle betales af de

samme Artikler, naar de ere Frembringelser elier Ma-

nufakturvarer af ethvert fremmed Land. Heller ikke

skal der paalægges hoiere eller andre Afgifter i noget

af de to Lande paa Udforselen af alle Artikler, respec-

tive ti! de forenede Stater eller til H. Maj*. Kongen af

Danmarks Lande, end saadanne, der blive betalte eller

i Fremtiden skulle betales af Udforselen af de samme -

Artikler til andre fremmede Lande. Heller ikke skal

noget Forbud gjores mod Udforselen eller Indforselen

af nogensomhelst Artikel, der er Produkt eller Manu-

fakturvare af de forenede Stater eller af H. Maj*. Kongen

af Danmarks Lande, til eller fra de forenede Staters

Territorier eller til eller fra benævnte Lande, uden at

et saadant Forbud ligeledes skal udstrækkes til alle

andre Nationer. — 5) Hverken dé forenede Staters

Skibe eller deres Ladninger skulle, naar de passere

Sundet eller Belterne, betale hoiere eller andre Afgifter,

end dem, der blive eller ville blive betalte af de mest

begunstigede Nationer. — 6) Nærværende Convention

skal ikke anvendes paa H. Maj*. Kongen af Danmarks
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1826. nordlige Besiddelser, det vil sige: Island, Færoerne og

26. April. Gronland, og heller ikke paa Steder, beliggende paa

hiin Side det gode Haabs Forbjerg, men Retligheden

til at bestemme den direkte Samfærsel med disse Be-

V siddelser og Steder forbeholdes gjensidigen af Parterne.

Og er man videre kommen overeens om, at denne

Convention ikke skal udstrækkes til den direkte Handel

mellem Danmark og Hans danske Majestæts vestindiske

Colonierj men med Hensyn til Samfærselen med disse

Colonier er man kommen overeens om, al Alt, hvad

der lovligen kan indfcires til ejler udfores fra benævnte

Colonier i den ene Parts Skibe fra eller til de forenede

Staters Havne, elller fra eller til ethvert andet fremmed

Lands Havne, skal paa samme Maade og med de samme

Afgifter og Byrder, baade af Skib og Ladning, kunne

indfores til eller udfares fra benævnte Colonier i den

anden Paris Skibe. — 7) De forenede Stater og Hans

danskQ Majestæt ere gjensidigen komne overeens om,

at ingen h5iere eller andre Afgifter, Byrder eller Paa-

læg af hvilketsomhelst Slags skulle erlægges i begge

Parlers Territorier eller Besiddelser af nogensomhelsl

personlig Eiendom, Penge eller Effekter, lilhorende deres

respective Borgere eller Undersaatter, naar saadan Eien-

dom, Penge eller Effekter enten ved Arv eller paa an-

den Maade forflyttes fra Parternes Territorier eller Lande

gjensidigen, end de, der betales i enhver Stat af samme,
1 —

naar Udforselen skeer af en Borger eller Undersaat af

den Stat, hvorfra Udfcirselen iværksættes. — 8) For al

gjdre den Beskyttelse, som -de forenede Stater og Hans

danske Majestæt ville i Fremtiden skjenke deres re-

spective Borgeres og Undersaalters Skibsfart og Handel,

mere virksom, ere de gjensidigen blevne enige om, i

alle Havne, der ere aabne for fremmed Handel, atmod-

tage og tilstede Consuler og Vice-Gonsuler, hvilke der

skulle nyde alle de Rettigheder, Privilegier og Friheder,

som ere tilslaaede de mest begunstigede Nationers

Consuler og Vice-Consuler; dog beholder enhver af de
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coDtraherende Parter Frihed til al undtage de Havne 1826.

og Steder, i hvilke det ikke maatte synes passende at 26, April,

tilstede saadanne Gonsulers Antagelse og Ophold. —
9) For at de contraherende Parters Gonsuler og Vice-

Consuler kunne nyde de Rettigheder, Privilegier og

Friheder, der tilkomme dem ifdlge deres offentlige

Charakter, skulle de , fcirend de begynde al udove

deres Functioner, forelægge deres Bestalling eller Patent

i behorig Form for den Regjering, hos hvilken de ac-

crediteres, og efter al have erholdt deres Exequatur,

der skal tilstaaes gratis, skulle de af alle Autoriteter,
*

Ovrighedspersoner og Indvaanere i det Gonsular-Distrikt,

hvor de opholde sig. holdes og ansees som saadanne.

— iO] Man er ligeledes kommen overeens om, at Con-

sulerne og de Personer, der nodvendigviis hore til deres

Tjeneste, og der ikke ere fcidte i del Land, hvor Gon-

sulen opholder sig, skulle være fritagne for al offentlig

Tjeneste og ligeledes for alle Slags Skatter, Paalæg og

Gontribulioner, undtagen saadanne, som de ere for-

bundne til at betale i Anledning af Handel eller deres

Eiendom, og som Undersaalter af det Land, hvori saa-

danne Gonsuler opholde sig, baade Indfddle og Frem-

mede, ere underkastede, da de i5vrigt i enhver Hen-

seende ere underkastede de respective Staters Love.

Gonsulatets Archiver og Papirer skulle uforkrænkeligen

respecleres, og under intetsomhelst Paaskud maa nogen

Ovrighedsperson tage eller paa nogen Maade have al

bestille med dem. — II) Nærværende Gonvenlion skal

forblive i Kraft i 10 Aar fra Dags Dato af, og frem-

deles indtil eet Aars ForlQb fra den Tid af, at een af

de contraherende Parter har givet den anden Efter-

retning om dens Hensigt, al samme skal ophcire, da

enhver af de contraherende Parter forbeholder sig Ret

til al give den anden saadan Efterretning efter For-

libet af den ovennævnte Termin af 10 Aar, og de ere

herved komne overeens om, at efter eet Aars Forlob,

efter at en saadan Efterretning er modtaget af den ene
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4826. Part fra den anden, skal denne Convention og alle

ge^prir ^^^^ Bestemmelser samtlige ophore og være tilende. —
12) Denne Convenlion skal bifaldes og ratificeres af

H. Maj*. Kongen af Danmark og af de forenede Staters

Præsident, efter og med Senatets Raad og Samtykke,

og Ratifications- Akterne skulle udvexles i Kjobenhavn

otte Maaneder efter Underskriftens Dato af nærværende,

eller for, om skee kan.

Dets ti! Bekræftelse have vi, Hans danske Maje-

stæts og de forenede Staters Befuldmægtigede, under-

tegnet Nærværende og forsynet samme med vore Segl.

Udfærdiget i Triplikat i Staden Washington den

26. April, Aar efter Herrens Byrd Eet Tusinde Otte

Hundrede og Sex og Tyve i det halvtredsindstyvende

Aar af de forenede Staters Uafhængigbed.

[undertegnet]

P. Pedersen. H. Glay.

(L. S.) (L. S.)

29. April. Cancellie - Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. midlertidig Tilladelse for nogle is-

landske Læger, at forskrive Medicin fra Kjoben-

havn. Khavn den 29. April 1826. — Canc. 3. De-

part. Brevb. 1826, Nr. 1219.

Under 4. Dennes bar Hr. Amtm. tilstillet Gancelliel

et Andragende fra Apotheker Otto Thorarensen paa

Næss om, at hans Apothek maa beholde alle sine Privi-

legier uforandrede, og at ingen Læge i Island maa er-

holde Tilladelse lil at forskrive sine Medikamenter her

fra Staden, eller, saafremt dette ikke kan bevilges, at

ham da maatte forundes det samme personlige Tillæg

af 80 Rbd. Solv aarlig, som var tilslaaet hans Formand,

afdode Apotheker Vigfusen.

I Anledning heraf undlader man ikke, til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgj5relse, tjenstlig at

melde, at det vil have sit Forblivende ved Cancelliets
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Resolution af 9. Juli f, A., hvorved det lillades saavel 1826.

Præsten i Storre-Aaskov (= Stærri-Arsk6e), Hr. Johnsen, "^TtT^T^'
^

.. '29. April.

som samtlige Læger i Nord- og Oster -Amtet, at for-

skrive fra KjObenhavn de Medikamenter, som Enhver

til sin Praxis behover, saalænge Apothekel i Oefjord er

nedlagt, saa og ved Cancellie-Resolution af 26. Marts

s. A., hvorved det ansOgte Tillæg er nægtet Suppli-

kanten, paa hvilke tvende Resolutioners Forandring det

maa antages, at denne Ansøgning i det Væsentlige

gaaer ud. — Det kgl. Danske Cancellie den 29. April

4826.

r

Cancellie Skrirelse til Stiftamtmanden over 29. Apni

Island, ang. ForsUig; om Ansættelse af en Amts-

physikns for Nord- og Oster-Amtet Khavn den

29. April 1826. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1826, Nr.

1220.

[ Anledning af en Ansc^gning fra Cand. med, Olav

Thorarensen af Éspehol i Oefjords Syssel, om, at der

for Norder-Amtet i Isiand maalte oprettes et Amtsphy-

sikat, og at samme allern. maatle blive ham anbetroet

med samme Emolumenter som de i Isiand ansatte

Ohirurger, har Amtmand Johnsen i sin over dette An-

dragende afgivne Erklæring, næst at anbefale Ansøg-

ningen derhen, at et Amtsphysikat maatte blive oprettet

i Nord- og Oster-Amtet, med en aarlig Gage af 200

Rbd. Sblv, og at det maatte paalægges Amtsphysikus,

at tage Bopæl enten i Oefjord eller hdist % Mile fra -

denne Kjobstad, tillige foreslaaet, at der i ethvert af

Islands Sysseler maatte ansættes en Distriktslæge' med

en aarlig Gage af 200, eller i det mindste i 00 Rbd.

S5lv, og at der til disse Embeder, i Mangel af medi-

cinske eller chirurgiske Gandidater, maatle tages saa-

danne Subjekter, der vare underviste og examinerede

af Land- eller Amts-Physikus i Island.
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1826. Forinden videre i Anledning af denne Sag fore-

29~Aprri' ^^^^^^ skulde man af Hr. Amtmand tjenstlig udbede.

sig Deres Betænkning over Sagen behagelig meddeelt.

Det kgl. Danske Cancellie den 29. April 1826.

13. Mai. Gancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, Thorsteinson, ang. Udarbeidelse af en

Anordning i Jonsbogens Sted. Ehavn den 13.

Mai 1826. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1826, Nr. 1364

Cblank i Brevbogen]. Jevnf. Coll. Tid. 1326, S. 337—346.

Da der ikke haves nogen authentisk Udgave af

Jonsbogen, og de af Private foranstaltede Udgaver, for-

uden at de skulle være temmelig unoiagtige, allerede

længe have været sjeldne, og nu ikke mere skulle være

at erholde i Island, er det blevet taget under Over-

veielse, hvorledes den Ulempe, at Landets Indbyggere

' saaledes dammes efter en Lov, som ikke existerer i

paalidclige Aftryk, hensigtsmæssigst kunde afhjælpes.
.

Allerede i Aaret 1819 androg Justitiarius i den is-

landske Landsoverret, Gonferentsraad Dr. juris Stepben-

sen paa, at der til den Ende maalte foranstaltes en ny

Udgave af Jonsbogen, hvilken han selv lilbtid at ville

udarbeide, ligesom han og i sidstafvigte Aar indsendte

Manuskript til samme, indeholdende deels en Text, der

formeentlig saa meget muligt stemmede med den op-

rindelige, deels en med de hidtil reciperede Læse-

maader mere overeensstemmende, ledsaget af en dansk

Oversættelse af den forstnævnte Text, samt kritiske os

exegetiske Anmærkninger.

Men ved n5ie at gjennemgaae Jonsbogen efter den

hidtil trykte og den af Gfraad Stephensen leverede

Oversættelse med tilhorende Anmærkninger, fandt Gan-

celliet, al der frembdd sig vigtige Betænkeligheder imod

en ny Udgave af Loven, om denne endog blev affattet

med mere Hensyn ti! den i en Række af Aar fulgte

Text, end til den, der ved lærd Kritik kunde retfær-

diggjeres som den sandsynligviis ægte og oprindelige.
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Foruden at Meget i Jonsbogeo er saa dunkelt, at 1826.

det næppe kan forstaaes, er del og kun en liden Deel 13. Mai.

deraf, der kan antages at have holdt sig vedlige som

gjeldende Ret. I mange hoist vigtige og omfattende

Materier er Jonsbogen ophævet ved senere Lovbud. Men

dertil kommer endnu, hvad der med Hensyn til SpOrgs-

maalet om en ny authentisk Udgaves TiJraadeh'ghed er

af stbrre Vigtighed, at en stor Deel af Lovbogen alt

længe har været af Brug, uden at nogen udtrykkelig

Lov har ophævet den. f Særdeleshed har Norske Lov

alt mere og mere de facto erholdt en omfattende Virk-

somhed paa Jonsbogens Bekostning; ja adskillige Lovbud

have endog stiltiende forudsat, at Norske Lov i Almin-

delighed bc5r gjelde, i 'det mindste som et jus subsidi-

arium, f. Ex. Reskr. 28. Marts 1776, 26. Juni 1782 og

Forordn. 22. Juli 1791; ligesom og denne Forudsætning

ideligen er bleven lagt til Grund i de af Landets Em-

bedsmænd afgivne Erklæringer. Saafremt nu Jonsbogen

blev udgiven under offentlig Aulhorilet, med den Clausul,

at den skulde gjelde, forsaavidt den ikke ved senere

Love maatte være forandret eller ophævet, vilde deraf

umiddelbart folge, at alt del, som de facto ergaaet ud

af Kraft, men som ikke er hævet ved noget udtrykke-

ligt Lovbudj' igjen blev gjort gjeldende, hvilket uden

Tvivl vilde have en meget skadelig og forstyrrende Ind-

flydelse paa Landets Retsforfatning. Saaledes maatte,

til Exempel, de i den senere Tid indfiirte og med Lov-

givningen for det ovrige Danmark mere overeeusstem-

mende Regler for Faltigforsorgelsen vige for de i Jons-

l^ogen, i Formynderbalken, indeholdte Forskrifter om
Slægtens Pligt til at forsorge trængende Frænder, samt

om det Sled, hvor en Forarmet, naar han ikke har for-

S(5rgelsespligtige Frænder, skal underholdes. Ligeledes

indeholde Kjbbebalkens Cap. 5 om Lovcire og Cap. 6

om Bofæes og Godses Vurdering (cfr. Landsleiebalken

Cap. 34 og Rekabålkur Gap. 5), saa og sammes Gap.

12 og 15, med flere Steder Exempler paa Bestemmel-

ser, der, hvis Jonsbogen blev udgiven med den foran-
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-1826. forte Claiisul, maatte ansees gjeldende, skjondt de uden

13. Mai. Tvivl forlængst ere gaaede af Brug, eller i det mindste

ved Brugen meget modificerede, og ingenlunde atter

kunne ijnskes fornyede, ligesom det, for en Deel, og

vilde komme i Collision med de senere Anordninger

om Handelen, Pengevæsenet og Capitelstaxterne.

Ogsaa med Hensyn til Grændserne for de Lov-

bestemmelser, som allerede have gjort Norske Lov i

adskillige vigtige Punkter til Regel for Island, fandt

Gancelliet, at der kunde opslaae mangfoldige Tvivlsmaal,

dersom Jonsbogen paa ny blev promulgeret som Lands-

' lov i alle, ikke ved udtrykkelig Lov forandrede, Materier.

Saaledes kunde der opkastes Tvivl, enten de mange

fra Norske Lov afvigende Bestemmelser, som Jonsbogen

indeholder angaaende juridisk Beviis, skulde ansees

gjeldende, eller om, i denne Materie, saaiedes som hidtil

har været vedtaget, Norske Lov skulde folges, der ud-

trykkeligt er gjort gjeldende for Island med Hensyn til

Formaliteterne og Processens Drift (Reskr. 2. Maj i 1732,

7. Maji 1735 og 16. Maji 1760 § 11). Thi vel kunne

Regierne for juridisk Beviis henfores til Rettergangs-

maaden i Ordets mest omfattende Betydning, men paa

den anden Side ere de dog ikke blot formelle, og ere

i flere Lovbdger for en stor Deel henf(5rte til Materierne

om Gontracter og andre Retsforhold, med Hensyn til

hvilke Beviserne skulle fores, ligesom de og i selve

Jonsbogen forekomme rundt omkring i Forbindelse med
de materielle Forskrifter. De til Griminalretlen hcirende

Bestemmelser, som forekomme i Jonsbogen, staae og

idehi^en i et saadant Forhold til de processuelle, hvor-

med de .ere sammenknyttede, in specie til Bestemmel-

serne om 6, 12 eller et andet Antal skjonsomme Mænd,

paa hvis Dom Sagen beroer, at det kunde være tvivl-

somt, hvorvidt de, under en forandret Proces, kunde

beholde Gyldighed, hvilket t. Ex. gjelder om Kjobe-

balkensGap. 11, og den stbrsle Deel af Manhelgebalken;

hvorhos der og kunde opstaae Tvivl med Hensyn til,

at Drabs- og Tyvs-Sager, efter det udtrykkelige Lovbud
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i Reskr. 19. Februar 1734, skulle afgjores efter Norske 1826.

Lov, medens flere beslægtede Forbrydelser, f. Ex. 13. Mai,

Legeens - Beskadigelser, Ran, Bedragerie o. s. v., særr

ligen omhandles i Jonsbogen, og de tildeels behandles

efter ganske andre Grundsætninger. De flere Bestem-

melser i Jonsbogen, som forudsætte den katholske Kirke-

forfatning og en anden Regjeringsform end den nær-

værende, samt at Island er et til Norges Krone hen-

hfirende Laud, synes og, skjSndt de ved Reformationen, '

'

Souverainitetens Indførelse, og Kielerlractaten, .;1814

ligefrem ere blevue ugyldige, at gjbre en ny officiel

Udgave af Loven mindre passende.

Derimod formente Cancelliel, at den Ulempe, at en

Lov gjelder i Island, hvoraf ingen authenlisk Udgave

haves, lettest og hensigtsmæssigst kunde afhjælpes, naar

alle de Bestemmelser Llonsbogen, som, med elieruden

Modifikation, endnu "qualificere sig til at være gjaldende

Regler, bleve kundgjorte ved en særegen Anordning,

og forovrigt hiin Lovbog aldeles blev ophævet. Del,

der saaledes vilde findes passende og brugbart, vilde

næppe belobe sig til noget stort Antal Artikler. Af Lov-

bogens 12 BOger vilde Thingfarebogen, Christendoms-

bogen og de deri indeholdte Regler om Konge« Arven

EQ. V., Afsnittet om undersaatlig Pligt imod Kongen,

Mandhelgebogen
,

Arvebogen
,

Formynderbogen , Farr

ffianneloven og Tyvebogen ganske, eller dog saa godt

som ganske, bortfalde; og ikkun Jordldsningsbogen,

Landsleiebogen, Bogen om Forstrandsret og Kjcibebogen

vilde maaskee afgive en Deel endnu brugbart Stof.

Ic5vrigt formenles og hiin Anordning at kunne indeholde

en udtrykkelig Bestemmelse om, at Danske Lov, med

^Uc til de der omhandlede Materier horende Anprd-

'^inger, skulde gjelde for Island, forsaavidt ikke sær-

egne Love for delte Land deri gjbre Forandring, dog

med visse Modifikationer, som i Anordningen nærmere

maatte beslemmes. Herved vilde uden Tvivl ingen stor

Forandring skee i den nærværende Retsforfatning, da
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18*26. man all længe har formel den islandske Rel efter den

Iti. Mai. norsice, der kun lidel afviij;er fra den danske, og da

Alt, hvad der af Jonsbogen endnu var brugbari, skulde

vedligeholdes som særegen Rel. I Processen, Kirke-

retten, Ægteskabsretlen, Sorellen, Læren om Conlracler,

Arveretlen og Criminalretlen vilde ikkun enkelle Ting

være al forandre; hvorimod de fleste Forandrineer vilde

angaae Landvæsenet, og åhse vilde for slcirste Delen

Veere at finde i de Bestemmelser, som uddroges af

Jonsbogen.
'''^

Efter at Cancelliel; i Overeensslemmelse med denne

sin Anskuelse af Sagen, alleruud. havde indstillet den

til Hans Majestæts allerhoieste Bedommelse, har det be-

haget Allerhciistsamme, i Henhold lil Collegiets Ind-

sliliingspunkter, under 29. Maris sidsll. allern. al resolvere:

1] at' eri Anordning for Island skal foranstaltes

udarbeidel, hvori Alt det af Jonsbogen, der, efter de

nuværende Forhold, og med Hensyn lil Landets Tarv,

kunde egne sig lil al være gjeldende Regel i Island,

bliver, med de fornodne Modifikationer, al optage, saa

at bemeldte Lov iovrigl kan sætles ud af Kraft. — i2) al

tillige ved denne Anordning Danske Lov, med alle de

om de i samme omhandlede Malerier givne senere Love,

skar erklæres for gjeldende i Island, med de Und-

tagelser og Forandringer, som efter de locale Forhold

maalte være fornodne. — 3) al del skal overlades

Hr. Amtmanden at gjore Udkast lil en saadan Anordning,

og at De skal aulhoriseres lil, som Medhjælper lil dette

Arbeide at bruge en eller anden Sysselmand, som De

dertil maalte finde duelig, samt at Udkastet, efter at være

udarbeidel, og de fornodne Betænkninger derover ind-

hentede, skal forelægges Hans Maj*, lil allerh. Bedom-

melse. — Og har H. Maj*, derhos allern. befalet, at det

af Cfraad Stephensen indsendte Manuskript til en ny Ud

gave ogOersættelse af Jonsbogen skal tilstilles Dem lil Af-

benyttelse ved den ovennævnte AnordningsUdarbeidelse.

Hvilken allerh. Resolution man ikke skulde undlade

herved ijenstl. at meddele Hr. Amlm. til behagelig Efter-
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retning og lagllageise, med Aninotlning om, ved Tilbage-

sendelsen af bemeldte herhos folgende Manuskript, i

sin Tid al indsende Udkast til foranforte Anordning, for

at samme kan blive forelagt H. Maj'., efter at Cancelhet

derover har indhentet de forncidne Betænkninger. —
Del kgl Danske Cancellie den iS. Maji 1826.

Kongelig Resolution ang. Skagafjords Syssels

Graendser, m. v. Khavn den 13. Mai 1826. —
r Rentekammerets Forestilling 2. Mai bemærkes, at ifolge kgl.

Resol. 20. Septbr, f. A., hvorved Sysselmand Jon Espolin

efter Ansøgning var entlediget med Pension, var SkagaQords

Syssel ledigt, hvis Forpagtnings-Afgift udgjorde 49 Rbd. 9 Sk.

Siilv. — Oet Var ved denne Leilighed foreslaaet af Amtmand

Johnsson, at tvende til Holts Rep under Skagafjords Syssel

henhorende Gaarde, nemlig Dalabær og Månå, maatte for Frem-

tiden henlægges til Hvanneyri Rep i Oefjords Syssel, hvortil

de i geistlig Henseende borte;" imod hvilket Forslag hverken

Cancelliet eller Rentekammeret havde Noget at indvende. —
Rentek. Relat. og ResoL Prot. 1820. A, Kr. 115.

Vi bifalde allorn., at de til Holts Rep under Skage-

fjords Syssel i Nord- og Oster-Amtet i Island hen-

horende tvende Gaarde Dalebæ og Manaae, der i geist-

lige Sager hOre under llvannore Rep i Oefjords Syssel,

for Fremtiden maae, ogsaa forsaavidt civile Sager

atigaaer, .henlægges under sidslmeldte Syssel. — Der-

hos ville Vi allernaad. have Candidatus juris Lauritz

Thorarensen udnævnt li! Sysselmand for fornævnte

Skagefjord Syssel, med aldeles gratis Bestalling og Fri-

lagelse for at erlægge forsle Fæste, hvorimod, i Over-

eensstemmelse med Vor allerh. Resolution af iO. Maji

f. A., den Godtgjcirelse for ham bortfalder, som hans

^'ormand har oppebaaret af Vor Kasse som Erstatning

for den Hepstyrerne ved Vor ailerh. Resolution af 2i.

Julii 1808 bevilgede Skattefrihed, ligesom han og, der-

som under Sysselets Forpagtning maatte være Jorder

indbegrebne, skal være pligtig til, imod passende Af-

slag i Afgiften, at fratræde ^amme Jorder, naar Vi

6*

1826.

13. Mai.

13. Mai.
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maalle finde for godl derover anderledes al disponere,

samt at underkaste sv^ hvilken Forandring i Tiden enten

i Henseende til Tjenesten eller Embeds-Distriktets Grænd-

ser muligen kunde finde Sled. — Kjobenhavn den 13.

Maji 4826*.

-

20. Mai. Cancellie - Skrivelse til det kongelige Rente-

kammer^ ang. Fattiglemmers Forpligtelse til at

tjene i Reppen. Khavn den 20. Mai 1826. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1377.

Under 23. Oktbr. 1824 udbad Gancelliet sig det

kgl. Rentekammers Betænkning i Anledning afenCircu-

laire-Skrivelse, som Amtmanden over Islands Nord- og

Oster-Aml under 18. Marts 1811 havde udstedt til samt-

lige Sysselmænd i Amtet, om, at den 11. § i Forordn,

af 3. Junii 1746 om Hustugten i Island, som forbyder

dem, som ere opdragne ved Fattigkassernes Almisser,

at tage Tjeneste i andre BOigder, bor forandres derhen,

at de i modsat Fald af deres Lon paa et fremmed Sted

skulle erstatte Repskassen 3 å 4 Rbd. aarlig til Afdrag

paa det, Fattigkassen har udlagt til deres Opfostring,

indtil de enten vende tilbage, eller have afdraget del

Hele, og da velbemeldte Kammer i Skrivelse af 14.

Decbr. næstefter havde yttrel, at det, forinden denne

Bestemmelse blev forsynet med allerhoieste Approbation,

maaUe ansees fornodent at indhente nærmere Erklæring

fra samtlige Amtmænd i Island om, hvorvidt et Afdrag

som det ovennævnte kunde være passende i Forhold

til den Lcin, Tjenestetyende for Tiden erholde i Island,

tilskrev Gancelliet i Overeensstemmelse dermed Over-

øvrighederne i Island under 15. Januar f. A.

'3 Resolutionen er communiceret Amtmanden i Nord- og

Oster -Amtet, Johnsson, og Sysselmand L. Thorarensen,

ved Rentek. Skrivelser 23. Mai 1826. Isl. Copieb. 6,

Nr. 217, 215 og 216.

1826.

. 13. Mai.
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Af de til Cancelliet senere indkomne og hernied 1826.

folgende Svarskrivelser vil det kgl. Rentekammer be- 20. Mai.

hagcligst erfare, at samtlige Amtmænd ere enige i, at

den Forpligtelse, som Forordn, af 3. Juni 4746 § 11

paalægger de Born, der ere opdragne paa Falligvæse-

nets Bekostning, at tage Tjeneste i den Rep, der har

bekostet deres Opdragelse, naar forsvarlig Tjeneste der

er at erholde, er saa lidet gavnlig for Gommunerne,

saa trykkende for de Individer, som ere blevne op-

dragne paa Fattigvæsenels Bekostning, og indeholder

saa megen Anledning til Vilkaarlighed og Chikane, al

den formeentlig bOr ophæves. — De ere videre enige

i, at det vil blive Fattigkasserne til liden sand Nytte,

at der paa anden Maade tillægges dem Erstatning hos

slige Individer, og kun forsaavidt dette CoUegium skulde

være af en modsal Mening, have de To af dem fore-

slaaet, al det istedelfor den omhandlede Forpligtelse

skulde paalægges hine Individer at afgive en aarlig

Kjendelse til vedkommende Fattigkasse, der, saavidt af

Forslaget kan skjSnnes, skulde betales, hvad enten de

loge Tjeneste i den Rep, hvor de vare opdragne, eller

i cn anden.

Forinden imidlertid videre ved Sagén foretages,

skulde man af velbemeldte Kammer tjenstligst udbede

sig Sammes nærmere Petænkning behageligst meddeelt,

idel man tilfoier, at det formeentlig maa ansees mest

tilraadeiigt, aldeles at ophæve den omhandlede Deel

af Forordn. 3. Junii 1746 § 11, og maa Cancelliet der-

hos endnu bemærke, at forsaavidt en slig Forpligtelse

er antaget at have nogen Analogie i Planen af i. Juli

1 799 § 1 85, synes dette at være grundet i en Misforstaaelse

af bemeldte Anordnings Bydende, thi det kan ikke

antages, at den sammesteds ommeldte Forpligtelse, at

vederlægge den af Faltigvæsenet modtagne Understot-

telse, kan sættes i Virksomhed forend ved deres Dod.

Med Svaret forventes Bilagene tilbage. — Del kongel.

Danske Cancellie den SSO, Mai 1826.
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1826. Caucellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

o^MaL
gjjg Udvidelse til Island af Forordningen " om

Præsternes Embede med Hensyn til Ægteskab.

Khavn den 20. Mai 1826. — Original i Bispe-Ar-

V chivet i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1432.

Ved allerhbieste Resolution af 6. Juni 1821 er

Cancelliet bemyndiget til, efter foregaaende Correspon-

dance med det kgl. Rentekammer og vedkommende

Overovrigheder, at tage under Overveielse, hvilke af

de for Danmark i Aarets Lob icjennem dette CoUegium

udkomne almindelige Anordninger, enten med visse

Modifikationer, eller uden samme, kunde gjores gjel-

dende i Island og paa Færoerne, — Til slige i Aaret

1824 udkomne almindelige Anordninger for Danmark

henliorer ogsaa Forordn, af 30. April 1824, angaaende

Præsternes Embede med Hensyn til Ægteskab, og da

delte Lovbud i Særdeleshed angaaer de geisllige Em-

bedsmænd, saa skulde Cancelliet ikke undlade tjenslL

at udbede sig D. Hoiærv/ Betænkning om, hvorvidt

denne Forordning, enten heelt eller med visse Modi-

fikationer. og i saa Fald hvilke, paa Island kunde an-

vendes, hvorhos man ikke kan undlade at bemærke,

at Amtmanden over Islands Nord- og Oster-Amt i sin

over bemeldte Anordnings Anvendelighed ' meddeelte

Betænkning har foreslaaet:

A) at efter Forordningens § 3 Nr. 9 maa tilfoies:

a) den i Reskript af 28. Marts 177() om Spedalske

indeholdte Bestemmelse, og b) det i Forordn, af 3. Juni

1746 om Ægteskabssager i Island § 2 indeholdte For-

bud imod, at de Personer, der ere vankundige i deres

Christendom, og som ikke antages behijrigen at kunne

undervise og forsorge Born og Tyende, maae ægte-

vies. B) at Forordningens § 3 Nr. 10 maa forandres

derhen, at Ingen af dem, som agte at indgaae Ægte-

skab, nyder, eller fra deres 16. Aar af har nydt, nogen-

somhelst urefunderet Understiittelse af Fatligvæsenet,
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samt at de ere .i Stand til vedborlii2;en at fors(5ree Rcirn 1826.

og Tyende, da, i modsat Fald, Ægteskabet ikke kan
^[^"j^J^

tilstedes, med mindre Faltigvæsenets Bestyrelse, s^avel

i den Hep, hvor de Vedkommende nyde eller have

nydt Understblteise, som den, hvor de agte at bosælte

sig &c. — C) at i Forordningens 17. § det fcirste Mem-

brum maa bortfalde, og istedetfor det sidste Membrura

sættes folgende: at naar Vielsen foregaaer udenfor

Gudstjeneste-Dagene, og Kirken,' hvori den skal fore-

tages, ikke ligger paa Præstens Bopæl, eller Vedkom-

mende ere forsynede med Bevilling til at vies hjemme

i Huset, bcir Præsten stedse forskaffes fri Befordring. —
Det kgl. Danske Canceliie deu 20. Mai 1826^.

Canceliie - Circulaire til Stiftamtmanden og 27. Mai.

Amtmændene i Island, ang. Spdrgsmaalet om -

Udvidelse til Island af nogle Anordninger ældre

end 1820. . Khavn den 27. Mai 1826. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1496.
t 1

Ifolize Bestemmelserne i allerh. Resolution af 6. Juni
t j

1821 har Canceliiel, som (Til.) bekjendt, laget under

Overveielse, hvorvidt 'de i Aaret 1820 og følgende Aar

herigjennem emanefedt^ almindelige Anordninger for

Danmark enten ligefrem eller med visse Modifikationer

kunde gjores gjeldende for Island og Færderne.

Da der imidlertid oftere er opslaaet Sp(5rgsmaal

om adskillige ældre Anordningers Gyldighed samme-

steds, og Cancelliet derfor anseer det rettest, al de i

Fortiden udkomne Anordningers Anvendelighed paa

samme Maade Tid efter janden lages under Overveielse,

saa' skulde man tjenstligst udbede sig Deres Erklæring

pm, hvilke af de i de nærmest foregaaende fem Aar her-

'1 Canc. Skriv, af samme Indhold til Stiftamtmanden over

Island og til Aqitmanden over Vester- Amtet. Canc. 3.

Depart. Brevb. sst.
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igjennem udkomne almindelige Anordninger, der endnu

ei ere satte i Kraft i Deres Embeds- Distrikt, kunde

qualificere sig til der at gjtires ejeldende. — Det kgl.

Danske Gancellie den 27. Mai 1826.

27. Mai. Cåncellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. islandske Embedsmænds Indsknd i

Enkekassen. Khavn den 27. Mai 1826. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1826, Nr. 1495..

Den kgl. Direction for den almindelige Pensions-

kasse har tilkjendegivet Cancelliet, at den har bevilget

anden Assessor i den kgl. Landsoverret i Island, B. Thor-

arensen, 12 Aars Dilation med Betalingen af hans Ind-

skudsgjæld til den almindelige Enkekasse for en Pen-

sion af 106 Rbd. Solvmynt aarlig, hvilken, ifdlge de

indsendte Dobesedler og efter Fradrag af de alierede

indbetalte 50 Rbd. S. M., vil udgjore 447 Rbd. 24 Sk.

S. M., og skal han saaledes i 12 paa hinanden folgende

Aar afbetale denne Sum med V12 Deel aarlig, foruden

li! hver Termin at erlægge de paalbbende Renter.

Af de Ovrige Embedsmænd i Islands Scinder-Aml

slaae, efter de med Hr. Stiftamtmands Skrivelse af 20.

Januar d. A. modlagno- Oplysninger, folgende endnu

tilbage med Indskud i Enkekassen, nemlig:

F5rste Assessor i den kgl. Landsoverret

i Island, Elatsraad Einarsen, som er pligtig

al forsikkre sin eventuelle Enke en aarlig

Pension af - 140 Rbd, Selv.

Adjunkt [r. Lektor] Johnsen .

Dr. philos. Adjunkt Scheving

Adjunkt Egilscn

Sysselmand Olav Finsen . .

og Sysselmand J. N. Abel . .

Samtlige disse Embedsmænd har Directionen lige-

ledes bevilget, at maatte afbetale Indskudsgjælden i

12 Aar, og derhos forlangt, al det maa blive dem com-

120 —
100 —
80 —
25 —
20 —
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municeret, og at det tillige maa betydes Adjunkt [rett, 1826.

Lektor Theolociiæl Johnsen, at hans Indskud til den ^l^^TXT^^ -I ^ 27. Mai.
anfårte Pension, ifolge de indsendte Dobesedler, vil

udgjore 218 Rbd. 61 Sk. Solvmynt, for hvilken Sum

han, og Assessor Thorarensen for de 447 Rbd. 24 Sk.

Scilvmynl, som han skylder, uopholdelig have at ud-

stede deres Obligationer, efter de af Directionen for

den almindelige Enkekasse meddeelte og hermed fcil-

gende Formularer, og derefter indsende dem til sidst-

nævnte Direction, samt at det maa blive de (ivrige

ovennævnte fem Embedsmænd paalagt, ufortovet til

samme Direction at indsende de fornodne Sundheds-

og D(5be- Attester efter det vedlagte Schema, for at

Obligationerne derefter kunne blive udstedte.

Ved at meddele Hr. Stiftamtmand Foreslaaende,

skulde man tjenstlig anmode Dem om, at ville foran-

ledige det Fornodne til Opfyldelsen af hvad den kgl.

Direction for den almindelige Pensionskasse har for-

langt. — Det kgl. Danske Cancellie den 27. Mai 1826.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 3. Juni.

Vester- Amtet^ Thorsteinson, ang. Indsendelse af

aarligejRegnskaber over Delinquent-Omkostninger,

Khavn den 3. Juni 1826. — Rentek. isi. Copiebog

6, Nr. 228.

Ved Hr. Amtm.* behagelige Skrivelser af 31. Juli

1824 og 31. Juli f. A. har Kammeret modlaget For-

l^laring over Anvendelsen af de paa Vester- Amtet fra

^. Januar 1822 til 31. Juli f. A. lignede Delinquent-

^nikostninger m. v.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr, Amtm. til behagelig Efterretning, saavel

at der Intet er fundet at erindre ved fornævnte For-

klaringer fra Kammerets Side, som ogsaa, at man i flere

Henseender ansecr det for særdeles hensiglsmæssigl,

aarligen at blive meddeelt formelig Regnskab over
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r826. ovenmeldle Gjenstand. Ligesom del alts.ao maa forventes.

s^^JunT^
at De i Fremtiden lii^eledes foranlediger det Forncidne

i saa Henseende for Vester-Amtets Vedkommende, saa-

ledes have vi ogsaa i Hensyn til Sander- Amtet samt

Nord- og Oster-Amtet desangaaende tilskrevet Stiftamt-

mand Hoppe og Amtmand Johnsson \ — Rentekammeret

den 3. Juni 1826^

17. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Justitiarius i den islandske

Landsoverret, Conferentsraad Magnus Stephensen,

ang. Bortgivelse af en Gratistplads ved Sor6

Academie til en islandsk Studerende. Khavn den

17. Juni 1826. — Univers. Dir. Brevbog 1826, Nr. 777.

Jevnf. Klausturp6st. 1826, S. 84.
h

X

Paa Directionens allerund. Forestilling angaaende ^

Besætteisen af de Pladser, som ved Soro Academies

forestaaende fuldstændige Organisation blive bestemte

for Gratister, har det behaget Hans Majestæt, til disse

Fripladser, forsaavidt de for Tiden ere, eller herefter

ved Afgang maatte blive ledige, og efter aflagt Pr5ve,

allern. al forunde ti Personer Adgang, saaledes at de

ældre stedse indtages foran de yngre af Alder.

Da Hr. Cfraadens Pleieson, Thorvard Stephensen,

er allern. nævnt iblandt disse, og hans opgivne Alder

giver ham Adgang til strax at optages iblandt Acade-

miets Gratister, har Directionen den Fornoielse herved
r

at underrette Hr. Cfraaden herom, med Anmodning, at

'3 med Hensyn til Nord- og Oster-Amtet see ovenf. Rentek.

Skriv. 25. Marts 1826.

^) s. D. Rentek. Skriv, af samme Indhold til Stiftamtmand

Hoppe. Copieb. sst. Nr. 229. — Begge Breve have i

Copiebogen Datum „3. Juni", derimod er der, efter Op-

tegnelser fra Amtscomptoirerne, Anledning til at antage,

at Originalen har haft Datum „6. Juni".
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De behai^elig vil foransfaKe, at han til Slutningen af f826.

næste Aucust Maaned. da den befalede Indlemmelses- -"^IT^T**^
17. Jum.

prcive vil finde Sted, . kan være tilstede i Soro, hvor

han har at melde sis hos .Academiels Director Tauber

med D5be-Atlesl, Vaccinalions-Allest o£^ videre forncjdne

Oplysninger. Tillige (insker Direclionen at erfare, hvem

det er overdraget at erstatte det Forskud, som fra Aca-

demiets Kasse vil blive ajort for hans Seng med Til-

bohor, saavel som hvad der aarlig maatte udfordres

til Klæder, Boger m. v

Paa det Toi, som enhver Eleve har at medbringe

til Opdragelses-Anstalten, folger hoslagt en Fortegnelse.

Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den n. Juni 1826.
r

Gancellie-Plakat for Danmark, ang. visse Em-

bedsmænds Indskud i Enkekassen. Khavn den

14, Juli 1826. — Publiceret ved Landsoverretten i Is-

land den 20. Decembr. 1826, samt i Synodalforsamlingen i

^eyltjavik i Juli 1827, og udvidet til at gjelde for Island ved

I^eskript 24. Septbr. 1830. — Canc. 2. Departem. Registrant

XXVII, ISOi'-lSl C182fi, Nr. 670). Original-Aftryk hos Schultz.

^9lleg. Tid. for 1826, S. 472—473 (med Datum 15. Juli).

Qvart-Forr. for 1826, S. 40,: Schou XIX, 331—332. — Is-

landsk: Rubrura i Klausturp6st. 1826, S. 73-74, med An-

meeikning.

H

Plakat for Danmark, angaaende Indskud i Enke-

kassen af Prokuratorer samt Landphysici og Distrikts-

Chirurger.

Den kgl. Direction for den almindelige Pensions-

kasse har tilmeldt Gancelliet, at det paa sammes aller-

underd. Forestilling har behaget Hans Majestæt under
'^3. Maji sidsti. allern. at resolvere, at der herefter indtil

videre skal af efterakrevne Embedsmænd i Danmark
sikkres deres Enker i aarlig Pension af den alminde-

lige Enkekasse som folger:
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af Prokuratorer, som have allern. Be-

stalling til at mode baade ved Over-

og Underretter 100 Rbd. Solv,

af Prokuratorer, som blot have Bestal-

ling til at m'6de ved Underretterne 50 — —
af Landphysici .

' 80 — —
af Distriktschirurger 50 — —
Hvilken allerh. Resolution herved kundgjcires til alle

Vedkommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse.

—

Del kgl. Danske Cancellie den 14. Julii 1826.

22. Juh. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Johnsson,

ang. Afleveringen af Modravalla Klosters Gaard

og Gods. Khavn den 22. Juli 1826. — Rentek.

Isl. Copieb. 6, Nr. 271.

I Anledning af Hr. Amtm/ behagelige Skrivelse af

24. Septbr. f. A., belræffende AQeveringen af Msdre-

valle Klosters Gods med sammes Tilliggende, skulde vi

ikke undlade herved Ijenstl. at melde Dem, til behage-

lig Efterretning og Iagttagelse, saml BekjendlgjOrelse

for Vedkommende:

1) Da afdode Cfraad Thorarensens Bo har afleveret

de 20 Qvilder, som folge MSdrevalle Klosters Hoved-

gaard, med 5 Koer, 5 Heste og 72 Faar, istedetfor med

12 Koer og 48 Faar, og Hr. Amtm. ikkuns vil antage

den gjorte Aflevering under den Betingelse, at De ved

Fratrædelse igjen paa lige Maade niaa præstere samme,

saa finder Kammeret, i Henhold til dets Skrivelse af

3. Mai f. A.', sig ikke befoiet til herpaa at indlade sig,

men maa anmode Dem om at berigtige det Foruodne

med Boet, saaledes at De bliver pligtig til at tilsvare for-

') i Rentek. Skriv. 3. Mai 1825 (Isl. Copieb. 5, Nr. 1128)

bemærkes, at Kammeret har Intet imod, at Amtm. mod-

tager de 20 Qvilder som anfort, mod at han tilsvarer dem

med 12 Kber og 48 Faar,
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nævnte 20 Qvilder med 12 Koer og 48 Faar. — 2) Efter- .1826.'

som bemeldte Bo, ifolge de ved Hr. Amtm. meddeelte 22, Juli.

Oplysninger, ei kan ansees pligtig at tilsvare Noget af

det Inventarium, som efter Jordebogen af 1760 skal

have henhorl til Gaarden, saa maa videre Paastand om

denne Post frafaldes. — 3) I Henseende til Apotheker

Thorarensens Andragende om, al Boet, ligesom Cfraad

Thorarensen ved hans Tiltrædelse til Klosteret i Aarei

1783 modtog, som Erstatning for 93 da manglende

Qvilder, 2 Species pr. Qvilde, nu maatte tilsvare de

ved Afleveringen manglende 27 Qvilder paa samme

Maade, skulle vi, forinden videre herved foretages,

tjenstl. af Hr. Amtm. udbede os oplyste om Aarsagen

lil, at fornævnte 27 Qvilder ikke ere blevne indsatte

paa Godset, om dette, saaledes som Ansøgningen for-

klarer, reiser sig fra, at Jordene ikke vare eller endnu

ere i den Stand, al de kunde modtage disse Qvilder,

eller om Beneficiarius paa anden Maade er bleven holdt

skadeslos af Leilændingerne for det Tab i den aarlige

Qvildeleie, han herved har lidt. — 4) Med Hensyn til

den af Administrator Kjernested indsendte, Hr. Amt-

smandens fornævnte Skrivelse vedlagte, Fortegnelse over

de Huse, hvilke ved den i Aaret 1824 afholdte Syns-,

Skjiins- og Overleverings - Forretning over Klosterets

underliggende Gods ere befundne at have manglet paa

nogle af Godsels Gaarde forinden de nærværende Lei-

lændingers Tiltrædelse, og saaledes ikke af disse vil

kunne ventes erstattede, kan Kammeret ikke Andet end

være enig med Hr. Amtm. i, at den paa de manglende

Huse satte Vurderings - Sum, 183 Rbd. Sedler, bor af

Cfraad Thorarensens Bo tilsvares, ligesom ogsaa: — 5) den

paa flere Gaarde satte Fæld af 67 Rbd. 56 Sk., hvilke

Gaardes Opsiddere have nægtet at have erholdt deres

paaboende Gaarde overleverede ved lovligt Syn og

Skjdn, dog at det i begge Tilfælde maa overlades til

Boet, paa lovlig Maade at soge dets Regres hos ved-

kommende Leilændinge, forsaavidi det hertil maatte
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4826. ansee sig bcreltigel. — 6) Forsaavidl derimod nogle al*

Leilændin^erne paa Godsot ikke af Adminislrator ansees
22. Juh.

,

vederhæftige for at svare den paa deres Gaarde salle

Fajld, uagtet de hertil ere fuldkommen forpligtede, da

formener Kammeret, at fornævnte Bo ei herfor bor

drages til Ansvar, men Administrator maa paalægges,

noie at paasee, ai Leilændingerne Tid elier anden af-

hjælpe de omhandlede Mangler, uden Udgift for den

kgl. Kasse. — Rentekammeret den 22. Juh 1826.

4. August. Fundats for Islands Stiftsbibliothek. Reykja-

vik den 4. August 1826. — Udfærdiget af Directlonen

for Bibliotheket, som dengang bestod af : Stiftamtmand Hoppe,

Biskop Steingn'mur ,I(')nsson, Landphysikus J6n I>orstcinsson og

Kjbbraand C. W. Ebbesen, see kgl. Confirraation 15 Novbr.

1826.

16. Septbr. Cancellie-Skrivelse iil stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island^ ang. Indsendelse af Underret-

ninger om Kristfæj order m. m. Khavn den 16.

Septbr. 1826. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1826,Nr.25S7.

Efter et i sin Tid hertil indkommet Forslag til en

Anordning, angaaende FatU'gvæsenets Indretning og Be-

styreise paa Island, er der i Cancelliet udarbeidet ved-

lagte Udkast til en saadan Anordning.

Da der imidlertid under Udarbeideisen er, med
Hensyn til adskillige Punkter i Forslaget, opstaael Tvivl

om sammes Hensigtsmæssighed, hvilke Punkler i ved-

toiede Anmærkninger ville findes paapegede, og da

man desaarsag har anseet det nbdvendigt, forinden Ud-

kastet forelægges Hans Majestæt til allerh. Approbation,

al indhente iiærmere Betænkning over samme fra samt-

lige Overovrigheder i Island, saa skulde man, ved at

fremsende en Gjenparl af fornævnte Udkast, tjenstligst

udbede sig af (Tit.), at De over Forslaget i det Hele,
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og i Særdeleshed med Hensyn til de ommeldte Punkter 1826.

i samme, behaaeliast vilde meddele dette Colleeium '""T""T^
*- ^ Ib. Septbr.

Deres Betænkninj^. i Forbindelse med hvilken man til-

lige Onsker at erholde Underretning, om dér i det Uem^

underliggende Amt findes nogen Jorder, legerede til

Fattige, de saakaldede (Uiristlæ- Jorder, og i saa Fald

hvor mange disse , ere, hvorledes de administreres og

hvortil Indtægterne af samme anvendes, hvilken Under-

retning man ligeledes udbeder sig meddeell om de

saakaldie Hospilalsjorder og den til Hospitalerne svarende

Hlot. — Det kgl. Danske Cancellie den 16. Septembr.

1826.
*

Cancellie-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn 20 septbr.

den 20. Septbr. 1826. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 20. Decembr. 1826, samt i Synndalfor-

samlingen i Revkjavik i Juli 1 827 ,
og skulde være g3el-

dende for Island i Halvaaret fra 1. Januar til 30. Juni 1827

tPIak. 11. Mai 1819). — Canc. 2. Depart. Registr. XXVII,

207»'-208 0826, Nr, 907j. Original-Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1826, S. 595, Qvart-Forr. 1826, S. 66; Rubr. hos

Schou XIX, 849, ~ Islandsk: Klausturp6st. 1826, S. 74-75.

Plakat, angaaende Qvarlals-Goursen for Oktober,

November og December Maaneder 1826.

Af den i Overeensstemmelsc med del kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committee er den

Cours, hvorefter Uigsbanksedler i Oktbr,, Novbr. ogDecbr.
-

Maaneder 1826 skulle modtages i alle de Solvbeta-
h

linger, der, efter allerhoislbemeldte aabne Brev, kunne

afgjijres med Uigsbanksedler, bestemt til 225 imod

100 Species eller 200 Rbdlr. rede Sblv, saa all Rbdlr.

S5lv i alle, foranfbrte Tilfælde kan betales med 1 •

Rbdlr. 12 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjdres til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongehge Danske Cancellie den 20.

Septembr. 1826.
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^856. Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmand Hoppe

23. Se^r. i Island, ang. Stiftelsen af et Fond for Vulkan-

lidte i Sonder-Amtet. Khavn den 23. Septembr.

^1826. — Rentek. Isl. Copiebog 6, Nr. 368.

Med Hensvn til 60 Rbd. 72 Sk. rede Solv, som

ere blevne tilovers af de i sin Tid ydede frivillige Gaver

tiJ Trængende i Oefjelds Bbigdelaug i Rangarvalla Syssel,

i Anledning af Vulkanudbruddet 1822, og som des-

aarsag ere indsalte i den kgl. Kasse til Forrentning paa

sædvanlig Maade, har Hr. Stiflamtm. under 4. April d. A.

foreslaaet, at Renterne af disse Penge maatle aarligen

oplægges, for i paakomraende Tilfælde at anvendes til

Vulkanlidte i Sonder-Amtet, samt at Amtmanden for

Sonder-Amtet maalte overdrages at bestyre dette Fond,

imod aarligen at aflægge Rigtigbed til Kammeret.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade at melde

Hr. Stiflamtm. til behagelig Efterretning, at der imod

ovennævnte Deres Forslag Intel findes fra Kammerels Side

at erindre, og at, ligesom man ifcilge heraf forventer sig

aarligen meddeelt Underretning om Fondets Tilstand,

saaledes forventes ogsaa Hr. Stiflamtm.* Forslag, naar

der i sin Tid skulde indtræffe Anvendelse for Capilalen

. og de oplagte Renter. — Rentekammeret den 23. Sep-

tembr, 1826.

28. septbr. CancelUe-Plakat ang. Afdragsrettefls Ophævelse

mellem Danmark og de Nordamerikanske Fristater.

Rhavn den 28. Septembr. 1826. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 14 Juni 1827, samt i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned s. Å., og udvidet til at

gjelde for Island ved Cancellie-Circulaire 5. Mai 1827, —
Canc. 2. Departem. Registrant XXVII, 213 [1826, Nr. 932).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1826, S. 621—622.

Qvart-Forr. for 1826, S. 685 Schou XIX, 349 — 350. -
Islandsk: (jCancelli- Plakat um aftekningu afdråttarréttar å

mil li Danmerkur konungsrikis og feirra sambundnu Ameriku

r
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frilanda", i den af den islandske Landsoverret ifolge Canc. 1826.

Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger m. v.,

vedkommende Island, S. 242-243. Septbr.

Plakat angaaende Afdragsretlens Ophævelse mellem

Kongeriget Danmark og de forenede amerikanske Stater.

Som Foige af den 7, Artikel i den under 26. April

d. A. sluttede almindelige Venskabs-, Handels- og Skibs-

farts-Convention mellem Hans Majestæt Kongen af Dan-

mark og de forenede amerikanske Stater, vil der ved

Formues Udforsel fra de kal. danske til* de forenede

amerikanske Slalor, hvad enten saadan Udfiirsel skeer

i An!ednin2 af Udvandrin5 eller af Arv, Leaat, Mediiift,

Gave eller paa anden Maade, for Fremtiden ikke blive

at erlægge noget Afdrag eilor nogen Borlflytningsafgift;

hvilken Afdraasfrihed maa ansees at være traadt i Kraft

fra fornævnte 26, April d. A. lovrigt ere de Afgifter

af Arv, som, uden Hensyn til, om Gjenslandon for samme
' forbliver i Landet eller ikke, ere at erlægge paa lige

Maade af Indlændinge og af Fremmede, ikke herved

ophævede med Hensyn til de forenede amerikanske

Slater. — Hvilket herved kundgjOres ti! fornbden Under-

retning og Iagttagelse. — Det kgl. Danske Cancellie

den 28. Septembr. 1826.

Rentekammer-Skrivelse ti! Stiftamtnnand Hoppe, 3o. Septbr.

ang Foranstaltninger til Islands .Forsyning med .

Kornvarer. Khavn den 30. Septembr. 1826. —
Rentek Isl. Copicb. 6, Nr. 4U.

Uagtet Kammeret i dels Skrivelse til Hr. Stiftamt-

nianden af 9. d. M. havde antaget, at den for Sonder-

Amtet befrygtede Mangel paa Kornvarer maatte bort-

f<dde, naar Tilfcirselen med Skibene Deios og De trende

Sbdskende samt Postskibet indtraf, see vi dog af Hr.

Stiftamtm.* senere modtagne Indberetninger, dat. 16.

Og 25. f. M. samt 7. d. M., at De anseer en stbrre

Tilforsel al være fornoden til Amtets Forsyning for i

/X B. 7
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4826. Vinter. Kammeret har derfor, saavel i Anledning heraf,

30. Septbr. som af en lndberelnini|^ fra Amtmand Thorsleinson, om

Vester-Amtcts Tilstand, Iruffen den Overeenskomst med

Skibscapilain Henning Muus, at han uopholdeh'g expe-

(lerer den ham lilhOrende Galease Christine Marie til

Island, og deri indtager, foruden andre Nodvendigheds-

varer, 400 Tdr. Rug, for hvilken Reise der, saaledes

som den med ham oprettede og herhos i Gjenpart føl-

gende Contract nærmere udviser, er, i Forventning af

n. Maj*' alleili. Approbation, tilsagt ham ea Godlgjcirelse

af 2000 Rbd. rede Scilv.

Ankomme nu ovennævnte sarmllige Expedilioner

lykkeligen til Jsland, vil SSnder-Amtet, siden Hr. Stift-

I amtm.' forste Indberetning af 3. f. M., foruden andre

Artikler, i det mindste erholde folgende Tilfcirsel af

Kornvarer, nemlig:

. med Skibet Delos circa 600 Tdr. Rug.

— — De trende Sodskende . . 500 —
— -— Postskibet flaabet . . . 400 — -

— — Christine Marie _^ . . . 400 — —
tilsammen 1900 Tdr. Ru2,

ved hvilket Qvantum Kornvarer det forventes, at ikke

alene Scinder-Amlet maa blive tilstrækkeligen forsynet,

men al ogsaa Vester-Amlet derved maa kunne erholde

nogen Hjælp, saafremt ei Vanskelighederne ved Trans-

porten sammesteds hen maatte derfor lægge Hindringer

i Veien.

Af Contracten med Skibscapilain Muus vil Hr. Stift-

amtm. erfare, at han af Ladningen er forpligtet til at

udlevere til Deres Disposition indtiMOO Tdr. Rug, imod

derfor at blive godtgjort Indkjobsprisen, 4 Rbd. r. S.

pr. Tonde, samt 5 Procent i Assurance-Godtgjorelse.

—

Skulde De finde Dem foranlediget til af dette Qvantum

eller en Deel af samme at gjore Brug, maae vi, saavel

i Henseende til Anvendelsen som Regnskabet, der bliver

at aflægge for samme, henholde os til de Beslémmel-
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ser, som ere meddeeile Hr. Sliflamlm. i Skrivelse af 1826.

9. d. M. i Henseende lil de 60 Tdr. Rug, der af De 30 Septbr.

trende Sodskendes Ladning ere ligeledes salte til Deres

Disposition. - liivrigt maae vi tjenslligen anmode Ilr.

Stiftamlm. om, noie at paaagte, at Skipperen overholder
r

Conlraclen, og saaledes saavel uden videre Yilkaar for

Kjoberne udsælger Rugen for 5 Rbd. r. S. pr. Tcinde,

samt at Udsalget saavidt muligt skeer direkte til For-

brugerne oo; ei til videre Forhandlina, som o£;saa holder

sig de andre Poster efterrettelig, hvorom vi tiHige efter

Contractcns 7. Post udbede os paa en Gjenpart af Con-

tracten Ilr. Sliflamlm/ Attest meddeelt, forinden hvilken

den betingede Godtgjftrelse ei bliver Rhederen udbe-

talt. — Hvad Mangelen i Vester-Amtet angaaer, hvorom

Kammeret i disse Dage har modlaget Indberetning fra

Amtmand Thorsteinson, saaledes som af indslultede Ex-

Iract af hans Skrivelse nærmere vil erfares, da er det

ikke muligt herfra at foie- nogen direkte Foranstaltning

lil at afhjælpe samme,- saa meget mindre, som flere

Handlende og Sokyndige have erl^Iæret, at det ei kunde

ventes, at Nogen vilde være villig til paa denne Aars-

lid at foretage Expedilioner til de Havne, om hvis Be-

seiling her fornemmeligen er Spcirgsmaal. Den eneste

Maade altsaa, hvorpaa Noget skulde kunne gj(5res, for-

menes at være, om den Tilforsel, der nu ventes at til-

flyde Sonder-Amtet, kunde hertil afgive et Bidrag, saa-

fremt der sammesteds gaves Leilighed til at faae Trans-

porlen udfort. Skulde Hr. Sliflamlm. i saa Henseende

kunne foie nogen, saavel i Hensyn til den Bekostning,

det vilde medfore for den kgl. Kasse, som dvrige Om-

stændigheder, hensiglssvarende Foranstaltning, maae vi

overlade det til Dem, ved derhos, forsaavidt Noget

maalle kunne skee, da herom at udbede os i sin Tid

underrettede. — Rentekammeret den 30. Septembr.

1826.

7 *
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1826. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

1^5?-*!!.^^ skoppcn over Island, ang. Underretniog om det

kongelige is andsbe Landoplysningsselskab. Khavn

den 30. Septbr. 1826. — Original i Bispe-Archivet i

Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1826, Nr. 2410 (blank i

Brevbogen).

Conferentsraad og Jusliliarius M. Stephensen har i

en hertil indkommen Skrivelse af 28. Julii sidsll., der

er foranlediget af, at 4 Studerende i Kjobenhavn have,

som Ur. Stiflamtm. og Deres lloiærv. bekjendt, udgivet

Subskriptionsplaner paa en ny Udgave af afdode Biskop

J6n Vidalins [lusposlil, fremsat det Sp5rgsmaal, om ikke

Forlagsrellen til de af det forrige llolumske Bogtryk-

kene forlagte Boger maa ansees al være gaaet over

til det islandske Landoplysningsselskab med hiint Bog-

trykkeries Levningers Forening med Selskabets Bog-

trykkene, ifolge Reskript af 14. Junii 1799 og de der-

med stiftede Vilkaar, eller og, om saadan Rettighed kan

uddves af enhver anden Lysthavende. — Han har derhos

tillige yllret, at saafreml Besvarelsen af dette Sporgsmaal

maalle falde Selskabet imod, og Forlagsretlen frakjendes

samme, da nodsages han forud at bebude og anmelde,

som en Folge deraf, bemeldte Selskabs Oplosning fra

samme Tid, da del derefter slet ingen Udsigter har

til at kunne subsislere, samt al paa samme Stiftelse

hviler, foruden nogen Gjæld, en dets Faktor og Bog-

trykker Gudmund Skagfjord ved skriftlig Conlract af

10. Mai 1819 tilsagt 100 Rbd. Sdlv aarlig Pension til

hans DOd, hvilken Pension maa hæfte paa Bogtrykke-

riet og dels Forlagsskriftcrs usolgte Beholdning; hvorhos

han i dette Tilfælde har andraget paa, at der maa fdies

Anstalt til hele Bogtrykkeriets Aflevering fra ham, saml

Skrifters Beholdning m. v., og deres ul'ortovede Bort-

forelse fra hans Oe, ligesom han selv da frasiger sig,

videre at befatte sig det allermindste med Selskabet.

I

5
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I Anledning heraf skulde man herved Ijensll. anmode 1826.

Hr. Sliftamlm. oa D, Hdiærv. om at meddele delte Col- ^TT"^^
30. Septbr.

legium udforlig Beretning om, af hvem det ommeldte is-

landske Oplysningsselskab bestaaer, hvorledes det er

blevet forvaUet. og hvorledes i Særdeleshed de Indlægler,

som de Selskabet givne Benaadninger maae have indbragt,

ere blevne anvendle, hvorunder og iblandt Andet maa

oplyses, hvormeget der, ifcilge den kgl. Bevilling af 14.

Juni 1799, er bleven anvendt af Boglrykkcriets Indtægt
r

til at virke for Oplysningens Udbredelse i det forrige

Holum-Slift, og hvorledes dette er blevet anvendt. —
Og ligesom man maa anmode Hr. Sliftamlm. og Deres

Flciiærv. om at meddele dette Collegium Alt, hvad der

ellers kan tjene til Bedommelsen af delte Selskabs Be-

styrelse og Virksomhed, saaledes skulde man og lige

tjenstl. udbede sig Hr, Slirtamlm.' og D. Udiærv.* Be-

tænkning over de Foranstaltninger, som maalte være

at gjore i Anledning af delte Selskab, — Det konge).

Danske Cancellie den 30. Septembr. 1826.

Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang. so, Septbr.

Anskaffelse af Messeklæder til Domkirken i Reykja-

vik. Khavn den 30. Septembj;. 1826. — Canc. -
,

1. Depait. jBrevb. 1826, Nr. 2420.

Efter at Cancelliet i Skrivelse af 1. April d, A.

havde afgivet Betænkning over vedlagte Andragende

fra Biskoppen over Island om, at 4 nye Messehageler

og 6 nye Messeskjorter maalle anskaffes li! Domkirken

i Reikjavig, har det kgl. Rentekammer under 9. d. M.

tilskrevet dette Collegium, at de dermed forbundne Om-

kostninger, især mod Anskaflelsen af Messehagelerne,

ville blive saa betydelige, at de ikke kunne udredes af

Kirkens Midler, og velbemeidle Kammer har derfor for-

langt Cancelliets n.ærmere Betænkning, om det maalte

ansees aldeles nbdvendigt, al det hele Antal Messe-
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4826. hageler strax anskaffes, eller om det ikke kunde over-'

o«'T."~Tr drages lii Vedkommende, at besorge Anskaffelsen efter-
30. Septbr. ' ^

baanden som Kirkens Portions-Beholdning var istand til

at afholde Udgifterne.
'

1 Anledning heraf skulde man herved tjønstl. yttre:

at Cancelliel, efler de af Biskop Jolinsen anforte Om-

stændigheder, anseer det ønskeligt, at det af hara For-

langte strax. anskaffes, hvorhos man dog, saafremt dette

ikke kan skee, maa henstille til det kgl. Rentekammer,

behageligen at foranstalte, at disse Requisita blive an-

skaffede af Kirkens Indkomster, under Forudsætning, at

de paa denne Maade kunne erholdes, uden at lang Tid

dertil udfordres. — Det kongel. Danske Gancellie den

30. Seplembr! 1826.

r

30. Septbr. Caiicellie - Skrivelse til Conferentsraad og Ju-

stitiarius i Landsoverrettcn i Island^ Magnus Ste-

phensen, ang. Udgivelsen af Vidalins Postille.

Khavn den 30. Septembr. 1826. — Canc. i. Dep.

Brevb. 1826, Nr. 2428* (blank i Brevbogen),

Hr. Cfraad har i Skrivelse til dette Collegium af

28. Julii sidsti. andraget, at da det sidste Oplag af den

i Aaret 1718 forste Gang fra det Ilolumske Bogtrykkene

udgivne islandske Huns-Postil, der indeholder f*rædikener

til alle Aarets Helligdage, skrevne af daværende Biskop

Jon Vidalin, omtrent i Aaret 1820 var udsolgt, bekostede

det kgl. islandske Landoplysningsselskab — lil hvilkel

Forlagsretten af denne Bog formentlig var overgaaet

ifolge det kgl. Reskript af 14. Junii 1799, der forenede

det Holumske Bogtrykkenes Levninger iiied Selskabets,

og som troede del tjenligere, al denne Bog blev aUost

ved en anden i mildere Smag og Tone, end at et nyt

Aftryk deraf blev foranstaltet — i Aaret 1823 en ny

Aargang af udvalgte Prædikener, forfattede af Stifts-

provst Arne Helgesen, hvorved dog alle Prædikener paa

de ved Forordn. 26. Oktbr. 1770 afskaffede Helligdage
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bJeve udeiadte, hvilke derimod findes i den gamle 1826.

Postil. Da nu 4 Studerende i Kjcibenhavn have udgivet åo. Septbr.

Subskriptionspianer til en ny og aldeles uforandret Ud-

gave af Biskop^Vidalins Postil, har Hr. Cfraad, som for-

mener, at derved vilde gjores Indgreb i det islandske

Laadoplysningsselskabs formentlige Foriagsret lii denne

Bog, og at Salget af den nye Postil derved vilde stand-

ses, paa det islandske Landoplysningsselskabs Vegne,

som dels Stifter og Directeur, anholdt om, at Cancel-

liet vil lage bemeldte Selskab i Beskyttelse, ved at

erklære samme forlagsberettiget til bemeldte Jon Vida-

iins Huus-Postil og alle de forrige Holumske Forlags-

boger, og ved at forbyde denne Postils Eftertryk af de

ovennævnte Entrepreneurer eller andre Uberettigede.

I Anledning heraf skulde man herved Ijenstl. til-

melde Hr. Cfraad, at Sagen om, hvem Forlagsretteu af

den omhandlede Postil tilkommer, er en Retssag, som.

hvis Hr. Cfraad troster Dem dertil, mna forfølges ved

Retten; men da De i Deres ovenmeldte Skrivelse har

paaberaabt Dem, at det islandske Landoplysningsselskab,

som en offentlig Indretning, har Krav paa ofFentlfg Be-

skyttelse, kan delle Collegium ikke undlade lige tjensll.

at tilfoie, at Cancelliet aldeles ingen Anledning finder

til at forelage Noget i denne Henseende, thi forudeu

at man mangler al Underretning om, at det Offentlige

nyder nogen Fordeel af de Operationer, der foretages

i bemeldte Landoplysningsselskabs Navn, og der heller

ikke er fremkommet det mindste Dalum til Oplysning

om, at det forrige Holumske Boglrykkerio havde Foriagsret

til afdcide Biskop Jon Vidalins Postil, hvilket ingenlunde

Qyder deraf, at samme er trykt i bemeldte Officin, saa

viser Forordn. 7. Januar 1741, at en Forlægger, for at

conservere sin Foriagsret, inden en vis Tid b'6v foran-

stalte et nyt Oplag. At Postillen ikke paa ny maatte

oplægges, fordi delte kunde skade Afsætningen af en

anden nyere Samling Prædikener, er aldeles uhjemlet

i Loven; ligesom ogsaa det, hvad Hr. Cfraad har anfdrt
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1826. om Postillens Indhold, eller den Omslændi2;hed, at samnne

indeholder Prædikener lil Dase, der nu ikke læncere
30. Septbr.

ere helligede den offenllige Gudstjeneste, er af den

Beskaffenhed, al det aldeles ikke kan k^omme i Betragt-

ning til al standse det oflmeldle Skrifls Udgivelse, hvor-

med der iovrigt maa forholdes efter Anordningernes

Forskrift. — Det kgl. Danske Cancellio den 30. Septbr.

7. oktbr. Cancellie-Skrivelse til den kongelige Direction

for Fondet ad usus publicoS;, ang. Understottelse

til Udgivelsen af Vidalins Postille. Khavn den

7. Oktobr. 1826. — Canc. l. Departem. Brevb. 1826,

Nr. 2474.

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island have

hertil indsendt vedlagte Skrivelse, hvori Gonsislorial-

Assessor Oddsen. Cand. Theol. Gudmundsen og Stu-

denterne Helgesen og Jonasen andrage, at de have

besluttet at udgive Andaglsbogen „Vidah'ns postilla", og

i denne Henseende ansoge den kongel. Direction for

Fonden ad usus publicos om Undorstdltelse lil Indkjob

af Papir, og bemeldte Sliflsovrighed bar derhos anbe-

falet delte Forelagende lil dotle Coilegium.

Senere har Cancelliel fra bemeldte 4 Personer

modlaget den ligeledes vedlagte Skrivelse- til den kgl.

Direction for Fonden ad usus publicos, om el rentefrit

Laan til dette Forehavende, og de have derhos yllret,

al det af de enkelte Subskriplionsplaner, som de have

erholdt tilbage fra Island, lydeiigon fremlyser, hvor

sjelden og folgeligt dyr. og hvor almindelig yndet denne

Bog er deri Landet, og at de vordende Kjoberes Antal

muligen vil overgaae deres Forventning; men de ere

derhos overbeviste om, at mangen en fattig Husfader,

der dog ikke ff5ler mindre aandelig Trang, end hans

mere formuende Medbroder, til Anskaffelsen af denne

herlige National- Skat, er bleven afholdt fra at subscri-

I
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bere af Frygt for ikke at kunne bela!e. De have der- 1826.

for besluttet, dersom det bliver dem muligt, at tilskikke 7 Oktbr.

Præsterne i Landet nogle Exemplarer foruden det be-

stemte Antal, for at disse efter bedste Skjonnende

kunde uddele dem til de Fattigste i deres Sogne, enten

for den halve Priis, eller ogsaa aldeles gratis. De have

endelig tilfdiet, at ikke nogen egennyttig Hensigt har

bragt dem til at vove et Skridt, der foraarsager deni

endeel Uleilighed og Risico, men blot Lyst til at op-

fylde adskillige agtbare Landsmænds Onsker, og efter

Evne at gavne deres Fædreland.

Derimod har Cancelliet fra Gfraad og Justitiarius i

Landsoverrelten i Island, M. Stephensen, modtaget en

Skrivelse, hvori han, som Directeur for det islandske

Landoplysnings-Selskab, og foranlediget af de af oven-

nævnte Enlrepreneurer udstedte Subskriptionsplaner,

har andraget: at den omhandlede islandske Husposlil,

som i Aaret 1718 forste-Gang blev udgivet fra det

forrige Holumske Bogtrykkene, og indeholder Prædikener

til alle' Aarcls Helligdage, skrevne af daværende Biskop

Jon Vidalin, vel har vundet Almuens Bifald; men da

den ivrige Tone, hvori den er skreven, den idelige

deri forekommende Banden og især forfærdende irette-

sættelser, samt Prædikenernes Længde, frembragte den

Formening, at denne Bog hellere maalte afluses af en

anden i mildere Tone og Smag forfattet, end at et nyt

Aftryk deraf blev foranstaltet, saa bekostede i Aaret

<823 det islandske Landopiysnings-Selskab — til hvilket

Forlagsrelten af denne Bog formentlig var overgaaet

ifolge det kgl. Reskript af 1 4. Junii 1799, der forenede det

Holumske Boglrykkeries Levninger med Selskabets, —
da det sidste Oplag af Vidalins Huspostil omtrent i Aaret

1820 var udsolgt, en ny Aargang af udvalgte Prædike-

ner, forfattede af Stiftsprovst Arne Helgesen, hvorved

dog alle Prædikener paa de ved Forordn. 26. Oktobr.

1770 afskaffede Helligdage bleve udeladte (hvilke der-

imod tindes i den g^amle Postil). Af denne Samling af
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1826. Prædikener henligge endnu */a usolgte. Men da nu de

7. Oktbr. ovennævnte 4 Studerende have udgivet Subskriptions-

Planer til en' ny og aldeles uforandret Udgave af Biskop

Vidalins Postil (altsaa ogsaa med alle Originalens Præ-

dikener paa de afskaffede Helligdage), har Cfraaden

formeent, gt derved gjordes Indgreb i det islandske

Landoplysnings-Selskabs Forlagsret til denne Bog, og at

Salget af den nye Postil derved vilde standses, og han

bar derfor paa Selskabets Vegne anholdt om, al Samme
maa erklæres forlagsberettiget til den oftmeldte Bog,

og at de oftnævnte Entrepreneurer maa forbydes al

eftertrykke den.

1 Anledning heraf har Cancelliet tilskrevet Gfraad

Stephensen*, at Sagen om, hvem Forlagsretten af den

omhandlede Postil tilkommer, er en Retssag, som, hvis

han dertil fortroster sig, maa forfolges ved Retten ; men

da han tillige i sin Skrivelse har paaberaabt sig, at

det islandske Landoplysnings-Selskab, som en offentlig

Indretning, har Krav paa offentlig Beskyttelse, har Can-

celliet endvidere tilfoiet: at delte Collegium aldeles

ingen Anledning finder til at forelage Noget i denne

Henseende; thi foruden at man mangler al Underretning

om, at det Offentlige nyder nogen Fordeel af de Opera-

tioner, der forelages i oftmeldle Landoplysnings-Selskabs

Navn, og der heiler ikke er fremkommet det mindste

Datum til Oplysning om, al det forrige Holumske Bog-

trykkene havde Forlagsret til afdcide Biskop Jon Vida-

lins Postil, hvilket ingenlunde flyder deraf, at samme

er trykt i bemeldte Bogtrykkene, saa viser Forordn.

7. Januar 1741, al en Forlægger, for at conservere sin

Forlagsret, inden en vis Tid bQr foranstalte et nyt Op-

lag. At Postillen ikke paa ny maalte oplægges, fordi

dette kunde skade Afsætninaen af en anden nvere

Samling Prædikener, er aldeles uhjemlet i Lovene, lige-

see Canc. Skriv. 30. Septbr. 1826 (ovenfor S. 102-104).
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som ogsaa det, Cfraaden har anfort om Postillens Ind- 182'6.

hold, eller den Omstændighed, at samme indeholder^'^p*'^j^^JJ^

Prædikener lil Dage, der nu ikke længere ere helligede

den offentlige Gudstjeneste, er af den Beskaffenhed, at

det aldeles ikke kan komme i Betragtning til at standse

det oftmeldte Skrifts Udgivelse, hvormed der idvrigt

maa forholdes efter Anordningernes Forskrift.

Med disse Bemærkninger skulde Cancelliet, i Hen-

hold til den af Stiftamtmanden og Biskoppen afgivne

Erklæring, tjenstl. anbefale denne Sag til den kongel.

Directions gode Forsorg. — Det kgl. Danske Caacellie

den 7. Oktobr. 1826^

Cancellie-Skrivelse til Collegiets Casserer, Ju- 21. oktbr.

stitsraad Ronne, ang. Modtagelse af Obligationer

til det Erichsenske Legat. Khavn den 21. Oktbr.

1826. — Canc. I. Depart, Brevb. 1826, Nr. 2588.

Vedlagte tvende kongelige Obligationer, Nr. 583 af

31. Decbr. 1815 paa 400 Rbd. og Nr. i50o af24. Febr.

1812 paa 150 Rbd., hvilke, ifolge dette Gollegii Skrivelse

til lir. Justitsraad af 26. f. M., ere indkjoble for Uen-

lerne af Erichsens Legat, og betalte med 205 Rbd. 14

Sk. r. S. og 213 Rbd. 12 Sk. S. og T., skulde man

herveS tjenstl. tilstille Hr. Justitsraad til Opbevaring,

efter- at samme ere forsynede med dette Gollegii Paa-

tegning. — Det kgl. Danske Caucellie den 21. Oktobr.

1826^-*.

'3 s. D. Canc. Skrivelse til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, hvori meddeles, at Sagen, i Henhold til deres

Erklæring af 21. Juni 1826, er anbefalet til Directionen

for Fonden ad usus publicos. Canc. 1. Dep. Brevb. sst.

^3 8. D. Canc. Skriv, til sammes Bogholder med Underret-

ning herom, samt om, at Legatets contante Beholdning

nu var 22 Rbd. 34 Sk. S. ogT. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.
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826. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

okTbl^ skoppen over Island, ang. Oversendelse af Kort

til det islandske Stiftsbibliothek. Khavnden31.

Oktbr. 1826. — Canc l. Dep. Brevb. 1826, Nr. 2G80.

Medfølgende fra det kgl. S(5kaarl- Archiv udkomne

og derfra hertil indsendte Korl over Island og Færoerne,

hvilket er bestemt for det islandske Stiftsbibliothek,

skulde man herved Ijenstl. lilslille Hr. Stiftamtm. og

D. Hciiærv, til videre behagelig Foranstaltning. — Del

kgl. Danske Cancellie den 31. Oklobr. 1826'.

Novbr. Handels-Traktat mellem Kongen af Danmark

og Kongen af Sverrig og Norge. Stockholm den

2. Novembr. 1826. — Dansk: Original -Aftryk hos

Schultz. 6 Blade i 4*». Coll. Tid. 1826, S. 741—750. Schou

XIX, 358—363. — Tyd sk: Original-Aftryk hos Schultz. 5 BI.

i 4*". — Fransk: Original -Aftryk hos Schultz. 5 Bl. i 4*».

Handels-Traktat mellem Hans Majestæt Kongen af

Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig og

Norge.

/ den hellige og udelelige Trefoldigheds Navn. — Hans

Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen

af Sverrig og Norge, lige besjælede af Attraa efter, til

deres Undersaalters cjensidige Vel, al udvide og be-

fæste de Handelsforbindelser, der finde Sted mellem

deres respeclive Stater, og overbeviste om, al delte

gavnlige Oiemed ikke bedre vil kunne opnaaes, end

ved Antagelsen af et fuldkomment Reciprocitets-System,

bygget paa billige Grundsætninger, ere ifolge heraf

komne overeens om al træde i Underhandling angaaende

Afslutningen af en Handels - Traktat, og have til den

'3 s. D. Canc. Skriv, til Capitain i SSetaten Kinck, Directeur

for Sbkaart-Archivet, hvorved han takkes for det tilsendte

Kort. Canc. 1. Depart. Brevb. BSt.
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Hensif^l udnævnt Befuldmæglit^ede, nemlig Hans Maje-

stæt Kongen af Danmark: (lerr Hans Krabbe, hans 2.

Kammerherre og hans overordentlige Gesandt hos Haus

Majestæt Kongen af Sverrig og Norge, Storkors af Dan-

nebrog-Ordenen og Ridder af den russiske St. Anne-

Ordens anden Classe
;
og Hans Majestæt Kongen af Sverrig

og Norge: Herr Gustav Greve af Wctterstedt, hans Stats-

minister og Minister for de udenlandske Sager, Ridder

og Commandour af hans Ordener, Ridder af de russiske

St. Andreas-, St. Alexander -Newsky- og St. Anne -Or-

denens forste Classe, Ridder af den preussiske rode Orns

Ordens forste Classe, Storkors af den dslerrigske Leopolds-

Orden, Een af de Atten af det svenske Academie, og

Herr David von Schulzenheim, hans Hof-Cantsler, Kam-

merherre, Commandeur af hans Nordstjerne - Orden,

Ridder af den russiske St. Anne-Ordens anden Classe og af

den preussiske rcide Orns Ordens Iredie Classe, — hvilke,

efter at have udvexlet deres gjcnsidige Fuldmagter, be-

fundne i god og behcirig Form, ere komne overeens

om fcilgende Artikler:

1) De danske Fartoier og Baade, af hvad Drægtig-

hed og Bygningsmaade de end maatte være, som an-

komme til Kongerigerne Sverrigs og Norges Havne, med

Ballast eller med Ladning, ligesom og de svenske og

norske Faribier og Baade, hvilken end deres Dræglig-

hed og Bygningsmaade maatte være, der ankomme med

Ballast eller med Ladning til Kongeriget Danmarks Havne,

skulle, saavel ved Indg^iaende som ved Udgaaende, ber

handles paa samme Fod, som de indenlandske Skibe,

med Hensyn til Havnepenge, Skibsafgifter, Fyrpenge,

Lodspenge og Bjergeion, ligesom og i Henseende til alle

andre Afgifter eller Paalæg, af hvad Slags eller Benæv-

nelse det end er, der tilfalde Kronen, Slæderne eller

nogensomhelst privat Indretning. — 2) Alle Varer og

Handels-Artikler, hvad enten de ere Frembringelser af

Kongeriget Danmarks eller af ethvert andet Lands Jord-

bund eller Industrie, hvis Indfdrsel til Kongerigerne
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1826. Sverrigs og Norges Havne er lovmæssigen tilladt i

2. Novbr. svenske og norske Fartoier og Baade, skulle ligeledes

dertil kunne indfdres i danske Fartiiier og Baade, uden at

være underkastede hoiere eller andre Afgifler, af hvad

Benævnelse det end niaatte være, end om de samme

Varer eller Frembringelser vare blevne indforte i sven-

ske eller norske Farl6ier; og paa den anden Side skulle

alle Varer og Handels-Artikler, hvad enten de ere Frem-

bringelser af Kongerigerne Sverrigs og Norges eller af

ethvert andet Lands Jordbund eller Industrie, hvis Ind-

ffirsel lil Kongeriget Danmarks [lavne er lovmæssigen

tilladt i danske FarlOier og Baade, ligeledes dertil kunne

indfores i svenske og norske FartOier og Baade, uden

at være underkastede hoiere eller andre Afgifler, af

hvad Benævnelse det end maatte være, end om de

samme Varer eller Frembringelser vare blevne indforte

i danske Farlciier. — Dog er det anordnet, at ifolge

en særdeles Undtagelse skal Indfdrselen af Salt i danske

Fartoier og Baade til svenske Havne, og paa den an-

den Side lil Kongerigel Danmarks Havne i svenske Far-

toier og Baade, ikke nyde de ovenfor omtalte alminde-

lige Fordele, men skal vedblive at være de hidtil be-

staaende Anordninger underkastet. — Ligeledes er det

anordnet, at, da det kgl. danske Asiatiske Compagnie

er i Besiddelse af det udelukkende Privilegium, i sine

egne Skibe til danske Havne at indfore chinesiske Varer,

indladede i Havne beliggende paa hiin Side det gode

Haabs Forbjerg, skulle de omtalte Varer, noar de komme
direkte fra benævnte Egne afKloden, heller ikke kunne

indfores til svenske og norske [lavne i danske Fartoier.

Hvad den indirekte Handel med disse Varer mellem

Sverrig, Norge og Danmark angaaer, da skulle de oven-

staaende Bestemmelser i nærværende Artikel derpaa

være anvendelige i alle Funkter. — 3) Alle Varer og

Handels-Artikler, hvad enten de ere Frembringelser af

Kongeriget Danmarks eller af ethvert andet Lands Jord-

bund eller Industrie, hvoraf Udfdrselen fra benævnte
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Kongeriges Havne i dets egne Fartbier og Baade er 1826.

lovmæssigen tilladt, skulle ligeledes kunne udfcires fra 2- Novbr;

benævnte Havne i svenske og norske Farloier og Baade,

uden at være underkastede hoiere eller andre Afgifter,

af hvad Benævnelse del end maatte være, end om Ud-

fdrselen var skeet i danske Fartbier. — En nbiagtig

Reciprocitet skal iagttages i Kongerigerne Sverrigs og

Norges Havne, saa at alle Varer og Handels- Artikler,

hvad enten de ere Frembringelser af Kongerigerne Sver-

rigs og Norges eller af ethvert andet Lands Jordbund

eller Industrie, hvoraf Udfbrselen fra benævnte Konge-

rigers Havne i deres egne Fartbier og Baade er lov-

mæssigen tilladt, skulle ligeledes kunne udfbres fra

benævnte Havne i danske Fartbier og Baade, uden at

være underkastede hbiere eller andre Afgifter, af hvad

Benævnelse de end toaalle være, end om Udfbrseleu

var skeet i svenske eller norske Fartbier. — 4) Der

skal hverken direkte eller indirekte gives noget Fortrin

med Hensyn til Afsætningen af Varer i Betragtning af

Nationaliteten af det Skib, der er indlbbet med sin lov-

mæssigen tilladte Ladning i en Havn i Kongeriget Dan-

mark eller i Kongerigerne Sverrig og Norge, da det er

de hbie contraherende Parlers Hensigt, at incensomhelst

Forskjel skal finde Sted i denne Henseende mellem

deres respective Staters Farloier og Baade. — 5) De

tvende hbie contraherende Parters respective Colonier,

deH fra Danmarks Side indbegreben Grenland, Island

og Færberne, ere særskilt undtagne fra de Bestemmel-

ser, der indeholdes i de fire foreslaaende Artikler,

hvilke ikkun skulle være anvendelige paa Kongeriget

Danmark, samt paa Herlugdbmmerne Slesvig, Holsteen

og Lauenborg paa den ene Side, og paa Kongerigerne

Sverrig og Norge paa den anden Side. — 6) De svenske

Baade, kaldede (,Farjemans-Påtar", fra Stæderne Hel-

singborg, Malmb og Landscrone, ligesom og de danske

Baade af samme Slags fra Kjbbenhavn og Helsingbr,
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1826. der gaae mellem de ovennævnte Slæder, skulle fra

Novbr, begge Sider forblive fritagne for alle LIavncpenge og

Skibsafgifter. Hvad deres Ladninger angaaer, da skulle

disse, med Hensyn til Afgifter ved Indgaaende og ved

Udgaaende, behandles efter de almindelige Regler, der

ere fastsatte ved nærværende Traktats 2. og 3. Artikel.

— Den Tilladelse, der ved Hans Majestæt Kongen af

Sverrig og Norges Itcskript af 19. Novbr. 1823 er lil-

slaael dc danske Baade, kaldede (,Færgebaade", som

med Ballast ankomme til Uoganæs, til derfra at udfore

Steenkul og Porcellain- og Fajance-Jord (eldfasta leror),

uden at betale nogensomhelst Afgift, bliver vedligeholdt.

Derimod skulle de svenske Eaadc, der gaae direkte fra

Hoganæs til Danmark, ladede med Sleenkul og Porcel-

lain- og Fajance -Jord (eldfasta leror), ligeledes være

frie for alle Afgifter af hvilketsomhelsl Slags. — 7) De

danske Farloier og Baade, ligesom og de svenske og

norske Fartaier og Baade, skulle ikke kunne nyde godt

af de Friheder og Fordele, som nærværende Traktat

tilslaaer dem, uden forsaavidt som de ere forsynede

med de Papirer og Cerlilicater, der ifdige de fra begge

Sider bestaaende Anordninger fordres for at bevise

deres Drægtighed og Nationalitet. — 8) Nærværende

Traktat' skal forblive i Kraft i li Aar, at regne fra den

fdrste Januar næslkommende Aar, Allen Uumlrede og

Syv og Tyve, og endog efter dette Tidsrum, med min-

dre den ene eller den anden af de h5ie conlraherende

Parter derefter udlrykkeligen erklærer sin Hensigt al

lade dens Virkning ophore. — 1 delte Tilfælde skal den

endnu vedblive at være forbindende indtil Udlobet af

de tolv Maaneder, der folge paa den officielle Anmel-

delse, som af den ene af de tvende Magter er givet

den anden om, at den skal ophæves. — 9) Denne

Traktat skal ratificeres af de hoie conlraherende Parter,

og Ratificationerne skulle udvexics i Stockholm een

Maaned efter Uaderskriflens Dalum, eller fcir, om skee

kan. —
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Dets til Bekræftelse have ovennævnte Befuldrnæe- 1826.

ligede, i Kraft af deres respecLive Fuldmagter, under- 2. Novbr.

tegnet nærværende Traktat og paatrykt den deres

Segl.

Skéet i Stockholm den anden November, Aar efler

Christi Byrd Atten Hundrede og Sex og Tyve.

(undert.) Krabbe, (undert.) G. Greve af WetterstedU

(L. S.) (L. S.)

(undert.) D. v. Schulzenheini.

(L. S.)

Separat-Artikel.

Da den 8. Artikel af Fredstraktaten, sluttet i JcSn-

kOping den 10. Decbr. 1809, fastsætter Ophævelsen af

Åfdragsrettigheden mellem Kongeriget Danmark paa den

ene Side og Kongeriget Sverrig paa den anden, for-

saavidt som de tvende gjensidige Kroner hidtil havde

oppebaaret den eller ladet den oppebære, ere de tvende

h(5ie contraherende Parler nu komne, overeens om, ikke

alene al anvende den ovennævnte Bestemmelse paa

Kongeriget Norge, saaledes al Afdragsrettigheden skal

være aldeles ophævet mellem dette Kongerige og Konge-

riget Danmark, men ogsaa at udstrække denne gjen-

sidige Ophævelse til den Deel af Afdragsrettigheden.

hvoraf Stæderne, Communerne eller andre private Ov-

righeder i visse Ttlfælde ere i Besiddelse, og der ifolge

heraf skai ophore fra nu af at hæves fra nogen af

Siderne med Hensyn til de tvende Regjeringers gjen-

sidige Undersaatter.

Nærværende Separat-Artikel skal have samme Kraft

og Gyldighed, som om den var indrykket Ord for Ord

i den idag undertegnede Traktat, og skal ratificeres paa

samme Tid.

Dels til Bekræftelse have vi Undertegnede, i Kraft

af vore respective Fuldmagter, undertegnet nærværende

Separat-Arlikel og paatrykt den vore Segl.

iX h, 8

1
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1826. Skect i Stockholm den anden November, Aar efter

i"^'"?^ Chrisli Byrd Alten Hundrede oa Sex oc Tvve.
2. Novbr. ^ n G j

(undert.) Krabbe. (undert.) G. Greve af Welterstedl.

(L. S.) (L. S.)

(undert.) D. v. Schulzenheim.

(L. S.)

4. Novbr. Directioneh for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det thcologiske Fakultet,

ang. Stipendium for en islandsk Studiosus Ghir-

urgiæ. Khavn den 4. INovembr. 1826. — Univ,

Direct. Breyb. 182G, Nr. 1455.

Islænderen Epgert Jonssen, som .sluderer Chirurgie,

har andraget om, al han, uagtet han ikke har under-

kastet sig Examen Artium, maa bevilges el af de ved

allerh. Reskript af 8. April 1708, Gommunitets-Fundalsen

af 55. Junii i777 § 21. en kgl. Resolution af ]4. Januar

i 803 for Ire islandske Sludiosi Chirurgiæ bestemte

extraordinaire Beneficier, nemlig, foruden fri Boh'g paa

Regentsen, dobbelt Communitets-Stipendium i tre Aar,

hvilkel, efler Reglomeni.el af 30. Julii 1818 § ^o. skal

komme dem tilgode paa den Maade, al dem slrax til-

staaes Communitels-Slipendium af tredie Grad, eller 2

Rbd. Solv ugentlig.

Da bemeldte Eggert Jonssen allerede i Aaret 1816

er af Pastor, nuvajrende Stiftsprovst,* A. Ilelgesen dimit-

lercl med Testimonium om saadanne Forkundskaber i

de lærde Sprog og andre Skolevidenskaber, som ud-

fordres til at blive Student, har Directionen allerund.

indstillet hans Andragende til allern. Bonhcirelse, i Lig-

hed med hvad forhen under lignende Omstændigheder

er blevel Andre bevilget, hvorefter det har behaget

Hans Majestæt Kongen under 28. f. M. allern at resol-

vere saaledes

:

„Vi ville allern. have bevilget, at Islænderen Ecgert

Jonssen maa, uagtet hau ikke har underkastet sig Exameu
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Artium, i tre Aar nyde, som extraonJinair Underst(5l- 1826.
r' ^^^^^^

lelse li! hans Studeringers Fortsættelse. Plads paa Re-
^ Novbr

genisen og Cornmunilels - Stipendium af tredje Grad,

imod at han ved hvert Ilalvaars Slutniui^ med Attester

fra sine Lærere godlgjcir, at han med Flid og fleld fort-

sætter de chirurgiske Studeringer, samt forpligter sig

til, efter disses Fuldendelse, at vende tilbage tillsland".

Denne allerh. Resolution communiceres herved det

Iheologiske Fakultet til videre Bekjendtgjorelse og For-

anstaltning. — Den kgi. Direetion for Universitetet og

de lærde Skoler den 4. Novembr. 1826.

Cancellie-Skrivelse til Rentekammeret, nng. at n. Novbr

Restancer i Soiv kunne afgjores med Rede-Solv.

Khavu den 11. PSovcmbr. 1826\ — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1826, Nr. 3118. Fogtman CAlgrt^en-UssingJ VII. 11,

I. H., S. 378-379.

I Anledning af en fra Amtmand Thorsteinson til

det kgl. Rentekammer indkommen Forespørgsel, om det,

ifolge de gjeldende Anordninger, er Sysselmændene og

Andre, som slaae for Oppebrtrsel af kongelige Afgifter

i Island, tilladt, forsaavidt Afgifterne ere fastsatte i Sblv,

at betale de Restancer af deslige Afgifter, som de enten

allerede have paadraget sig, eller herefter maalte paa-

drage sig til de ofTentlige Kasser, incd rede S5lv, eller

om saadanne Restancer, evaluerede efter Sblvcours ved

Afgifternes Forfaldslid, blive at lilsvare med Repræsen-

taliver, har velbemeldle Kammer i ærede Skrivelse af

30. Septbr, sidsll. bemærket, at der fra Sammes Side

Intet haves at erindre imod, at slige Restancer i Solv

afgjores med et lige Belob i rede Soiv, og derhos for-

langt Cancelliets Belænknin" over Sa"cn med Ilensvn

til de Fcilger, en saadan Bestemmelse kunde have paa

private Penge-Anliggender.

') Rentek. Circ. 12. Mai 1827.

8*
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1826. Ved cit remiltere de indsendte Bila£2e, undlader

iT^ovbr ^^°^^**'^t derfor ikke tjensH. at melde, at der fra dette

Coliegii Side beller Intel findes at erindre imod, at de

omspurgte Uestancer afgjores med et lige Beicib i rede

Solv. — Det kgl. Danske Cancellie den 11. Novembr.

1826.

11. Novbi. RentekåmÉDiér-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe,
-

ang. Sportel - Regnskab fra den islandske Lands-

overret. Khavn den 11. INovembr. 1826.

Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 452.

Med Hensyn til, at det ved Forordn, af II. Juli

1800 om Landsoverretten for Island er i § 5 befalet,

ilt liettens Gebyhr skal tilfalde Kongens Kasse og mod-

lages af Justilssekretairen , som derpaa aarligen har al

aflægtie et af Jusliliarius attesteret Regnskab til Kam-

meret, skulde vi ikke undlade Ijenstl. at anmode lir.
H

Stiltamtm. om, at erhverve Oplysning om, hvad der i

saa Henseende er af Juslilssekrelairen iagttaget, saml

derefter herom at meddele Kammeret Underretning, og
i

forsaavidt del maatte befindes, at de anordnede Hegn-

skaber ei for den forbigangne Tid ere aflagte, anmodes

Hr. Sliflamtm. om, behageligen at ville foranledige del

Fornodne til denne Sags uopholdelige Berigtigelse, hvor-

efter del forventes, at saavel Regnskaberne for den for-

bigangne Tid indtil dette Aars Udgang blive, behorigen

attesterede og documenterede, hertil indsendte med el

af de i næste Aar tilbagevendende Handelsskibe, som

og, at Regnskaberne i Fremtiden aarligen blive aflagte

og indsendte med del i Marts Maaned fra Island af-

gaaende Postskib, Saavel de forhen faldne Gebyhrer,

som de, der i Fremtiden maatte falde, blive at indbe-

tale i Islands Jordebogskasse, i hvilken Henseende Hr.

Stiftamtm. vilde meddele Landfogden fornoden Indtægls-

r ordre. — Rentekammeret deri 11. Novembr. 1826.

L
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Kongelig Confirmation paa Fundats for Islands ^826.

Stiftsbibliothek. Khavn den 15. Novbr. 1826. —
Canc. 1. Departem. Registrant IX, 170 (1826, Nr. 601],

hvormed og Gjenpart af Fundatsen er indheftet. — Confir-

mationen tilligemed Fundatsen, ligeledes Bibliotheks-Direc-

tionens Regler for Udlaanet og Instrux for Bibliothekaren,

samt en Beretning om Bibliothekets Oprindelse ' og Tilstand,

af Directionen for samme, dateret 4. Au^st 1826, i Cancel-

liets Archiv under det anfOrte Expeditions- Nummer. En lig-

nende Beretning af Stiftamtmand Hoppe (Reykjavik 1. Januar

18273 samt Confirmationen, Fundatsen, Udlaans -Reglerne og

Instruxen trykt i ^^Registr yfir Islands stiftisb6kasafn" — (,^Ca-

talog over Islands Stiftsbibliothek""), udgivet paa det islandske

Literaire Selskabs Bekostning. . Khavn. 18*28. 6"«. S X—XXI.
— Confirmationen samt Fundatsen (med Datum 4. August

1826} trykt (P^^ DanskJ i P. Pétursson's Hist. Eccl. Island.

S. 250—251. Rubr. af Confirmationen med Fundatsen (Dat.

4. August 1826} hos Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 11, 1. H.,

5. 381—382. Udtog af Fundatsen (uden Angivelse af Datum)

med kort Beretning om Bibliothekets Oprindelse i Colleg. Tid.

1826, S. 701—703.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., al da Directionen

for Stiftsbibliotheket i Island ailerund. bar anholdt om

^(Overbeviist om den uberegnelige Nytte til "Videnskabelig-

heds og Oplysnings Udbredelse, der vilde bevirkes ved

Oprettelsen af et offentligt Bibliothek for Island, hvis Be-

boere, fra de ældste Tider, have vårret agtede som et af

Europas mest videlystne, oplyste og kundskabsrige Folk,

men hvis Ijerne Beliggenhed gjbr Boger sjeldne, indgav

Hr. Professor, Dr. Philosophiæ C. C. Rafn, i Aaret 1818,

til det islandske literaire Selskab Forslag om Oprettelsen

af en saadan Stiftelse i Reykevig, hvortil han havde samlet

en Deel Boger, og hvorfor han tilbod sig fremdeles at

virke efter Evne. Om denne Sag blev dernæst, igjennem

Selskabets islandske Afdeling , brevvexlet med Stiftamt-

manden og Biskoppen over Island, som androge Sagen

for de kgl.. Collegier, hvorefter Hans Majestæt, ved Reso-

lution af 11, April 1821, allern. behagede at sanctionere

Stiftelsen, ved at skjenke 840 Rbd. rede Sblv til at ind*

rette det fomiidne Locale, med Hylder og ivrige Tilbehcir

for samme, paa Loftet over Domkirken i Reykevig",
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H8 Kgl. Confirm. paa Fundats for SriFTsfirBLiOTHEKtt.

i826. Vor allerh. Gonfirmalion paa den her vedhæftede Fun-

15. Novbr. dats for bemeldte Stiflsbibliolhek , saa ville Vi allern.

have bemeldte Fundats, hvoraf i Vort Danske Cancellie

findes en ligolydende Gjenparl, saaledus som den hor

vedhæfl.ede findes, allernaad. confirmeret og stadfæstet,

ligesom Vi og hermed udi alle dens Ord, Punkter og

Clausuler confirmere og stadfæste samme. Forbydende

Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer, Hin-

der at gjore. — Givet i Vor kgl. Residentsstad KjOben-

havn den 15. Novembr. 1826.

Under Vor kgl. Ilaand og Segl.

-

Ver Fri&rik enn sj6tli, af nåb gufes Danmerkur, Vinda

og Gauta koniingur, hertogi til Slésvikur, Ilolselulands,

Siormæris, |jéllmerskis, Låvenborgar og Aldinborgar,

cjdrum kunnigt, a& |)are& slj6rn stiftisbokasafnsins a fs-

landi allraundirgefnast hcfir bebizt Vorrar allrahæstu

slafefesli'ngar a J)eirri fy rir åburnefndu sliflisb6kasafni

hér vibfeslu grundvallaråkvar&an, ]}å viljum Ver aliran.

slabfesta og gilda gjcira ncfnda grundvallaråkvarSan,

sem (il er af onnur samhlj6£a skra, })eirri sem hér er

vibfest, 1 Voru Danska Gancellii, eins og Ver herme?)

fullgildum og sla&festum hana i sérhverju hennar orfti,

alribi og åkvæSi. Bonnum Ver einum og sérhverjura

J)a?) afe hindra, sem framan erskrifab. - Ulgefib i Vorum

kon^nglega abselurslab Kaupmannahofn, dag 15. Novbr.

1826. — Undir Vor konungleg hbnd og innsigli.

Fundats for Islands Stiflsbibliolhek ^ — For at

kunne nicd Fasthed gaae frem tii det ved Oprettelsen

') For at give et fuldstændigt Billede af Stiftsbibliothekets

oprindelige Organisation, meddeles her Udlaansreglementet

og Bibliothekarens Instrux, efter det forhen nævnte Ori-

ginal-Aftryk i det ældre Catalog over Stiftsbibliotheket. -

I. Åkvarbanir um bdkalån ur Islands stiftisbéka-

safni. — 1} Békaviirburinn er hvem mibvikudag, fra U.
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af et Sliftsbibliolhek for Island tilsigtede Oiemed, og 1826.

lettere værne om dels Opretholdelse og Bestyrelse i 15. Novbr.

til 12. stundar fyrir mifedegi, i b6kahirzlimni, og verbur

hver og einn, [)egai* kemur, jafnan ab Icita hans urlausnar,

f)vi enginn må sjålfshendi taka bækur ur hyllunum handa

ser. — 2) Séihver så, er låns bci&ist, verbur åtur ab greiba

1 {)6knun a& minnsta kosti 48 skiUli'nga gjaldgenga, til

lukningar skuJda {)eirra, er ab hbndum bera fyrir b6ka-

safnib, og auk {)ess i vcb fyrir fær baekur, sem honum

léfear eru, annabhvort selja af hendi til varbveizlu 5 rikis-

bånkndali i silfri, eba utvega gilda åbyrgb cinhvers al[)ekts

og åreibanligs manns £ Reykjavik, eba [lar i nånd, fyrir,

ab b(5kum [)eim, sem hann fær ab låni, verbi aptur skilab.

— 3) Kyrir b^kum {>eim, sem lébar eru, skal rita mcb-

kenmngarblab mcb titli b^karinnar og månabardegi Jicg-ir

hiin léb var, åsamt nafni og biistab l)ess, er hana fékk

ab låni. — 4) Enginn i Revkjavik né GuUbn'ngusyslu fær

meira en 3 bindini i einu nb låni, en annarstabar ab ekki

fleiri en 6, og f)6
[)vi ab eins fleiri en 3, [legar bruka skal

vib ritgj^irbir. — 3J Bæjarmcnn i Reykjavik mega engri

b6k Icngur halda en 3 vikur; innbuar Gullbnngusy:jlu cigi

lengur cn 6 vikur, og annarstabar å landinu må fieim eigi

halda framyfir [lann tima, er hvert sinn verbur åkvcbinn.

|>areb ekki {ivkir vib gjoranda, ab nokkrar hindranir sé

sibvanaliga frå, ab skilab verbi i tækan tima fieim b6kum,

sem lébar eru til Reykjavikur, Hafnarfjarbar, eba {)ar i

nånd, verbur heldur engin afs5kun i {>vi skyni gild metin,

en bæta skal 16 skildingum gjaldgenguin til sj6bs béka-

safnsins fyrir hverrar viku drått, åbur en b6k megi aptur

Ijå. — 6) p6 må niebkenm'ngarblabinu umbreyta fyrir

jafnlångan tima aptur, svo framt enginn annar hefir b6k-

arinnar bebizt, en lir {)vi å henni, ån alir;i undanbragba,

strax ab skila, nema svo sé, ab skriflegt leyfi fåist hjå

6tj6minni fyrir, ab henni megi til lengdar halda; mun og
^

{)ess eigi synjab veyba, f)egar sannab er, ab hun sébrukub

vib einhverja visinda ritgjarb. ~ 7) Sé bokum ekki aptur

skilab, {)egar hålft år er libib, og {)ab ån gildra orsaka,

eba sé b6kunum skemdum i mebferb skilab, |iå å ab kaupa

abrar n^jar, å kostnab f>ess, er [lær hol^u lébar verib. —
8) Skjaldgæf og åfrmæt rit, kort og koparstiingur, verba
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'1826. Fremtiden, ansee vi del forncident, at bestemme visse

15. Novbr. Regler, af hvis sirenge Overholdelse vi kunne forvisse

os om samme. Disse ere: '

ekki burt léh, en bruka må sh'kt i b6kahirzlunnij å {)ar

og til synis a& vera eitt [>a& prenta&a b6karegistur og upp-

skript afh6kum {)eim, er seinna hafa vib bæzt. — 9] Loksins

geymir stj6rn b6kasafnsins ser, oldungis aJb neita feim

bdkalåni, sem vart verbur vih a& opt låti hja h'Sa i tækan

tima a& skila aptur b6kum, er {leim hafa léSarveriS, e&a

hafa å {)eim illa me&fer?). — Stj6rn Islands Stiftisb6ka-

safns, dag 7. Mai 1827.

Hoppe. Steingnmur J6nsson. J6n |>orsteinsson.

C. W. Ebbesen.

Regler, hvorefter Udlaan skeer fra Islands Stifts-

bibliothek. — 1) Bibliothekaren er tilstede paa Biblio-

theket hver Onsdag Formiddag fra Kl. 11 til 12, og vil

man behage bestandig at henvende sig til ham, da det

ei tillades Nogen selv at udtage Bttger af Hylderne. —
23 Enhver, som attraaer Laan, maa forud erlægge en

Kjendelse af i det mindste 48 Sk. Repræsentativer, til Be-

stridelsen af forefaldende Udgifter ved Bibliotheket, og til

Sikkerhed for de udlaante BHger enten deponere 5 Rbd.

rede Solv, eller stille Selvskyldner-Caution, ved en i Reyke-

vig eller Omegn bosat og bekjendt vederhæftig Mand, for

La^neis Tilbagelevering, — 3) For de udlaante Bttger af-

gives et Beviis med Bogens Titel og Datum, da Udlaanet

skeer, samt tilfbiet Navn og Bopæl. — 4) Ingen i Reyke-

Wig og Guidbringe Syssel erholder mere end 3 Bind til-

laans paa een Gang, og paa andre Steder ei over 6 til

videnskabeligt Brug, ellers ikkun 3 Bind. - 5) Beboeme

i Reykevig maae ei beholde en Bog over 3 Uger, i Guld-

bringe Syssel ei over 6, og i de Ovrige Dele af Landet ei

over en hver Gang nærmere bestemt passende Tid. Da
ingen Hindring er for, at de til Reykevig, Havnefjord og

Omegn udlaante Biiger jo kunne tilbageleveres i rette Tid,

kan ei heller nogen Undskyldning i denne Henseende an-

tages, men for hver Uges Udeblivelse vil blive at erlægge

16 Sk. Repræsentativer til Bibliothekcts Kasse, forinden

I
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. I Henseende til Bibliolhekct: — i] Naar Stiftelsens 1826.

Midler engang skulde tillade Anskaffelse af nye Boger, 15. Novbr.
^ ^^^^^^^^^

videre Laan kan tilstedes. — 6) Dog kan Beviset for-

længes paa lige saa lang Tid, dersom ingen Ånden har

forlangt Bogen, men derefter h'6r den ufeilbarligen tilbage-

leveres, med mindre fra Directionen erhverves skriftlig

Tilladelse til at den maa beholdes i længere Tid, hvilket

ei vil blive nægtet, naar det oplyses, at Bogen afbenyttes

ved et eller andet videnskabeligt Arbeide. — 7) Udeblive'

udlaante Boger, uden skjellig Aarsag, over et halvt Aar,

eller afleveres i beskadiget Stand, ville nye blive anskaf-

fede paa Laanerens Regning. — 8) Sjeldne og kostbare '

Værker, Korter og Kobbere, udlaanes ikke, men kunne

afbenyttes paa Bibliothekets Locale, hvor og et Exemplar

af Cataloget, samt skriftlig Fortegnelse over senere til-

komne Beger skal ligge til Eftersyn. — 9) Endeligen for-

beholder Directionen sig aldeles at nægte Udlaan, til dem,

som gjentagne Gatige maatte findes forsbmmelige med at

tilbagelevere de laante Bbger i rette Tid, eller ilde behandle

samme, — Directionen for Islands Stifts -Bibliothek den

7. Mai 1827.

Hoppe. Johnsen. Thorstensen. Ebbesen.

II. Reglugj6r& fyrir b6kavtir& fslands stiftisb6ka-

safns. — 13 Hann geymir lyklana a& békahirzlunnij hann

ma engum leyfa heimildarlausum umgång um hana, og

åbyrgist ab Ollu leyti bækur fiær, er honum verBa 1 hendur

seldar, og å er sett merki b6kasafnsins og niburrfi&unar-

tala, {)egar buiB er ab rita titla {leirra 1 l)ess registur. —
2) Hann å, jafndbum og safninu bætast bækur gefins, ab

skrasetja 1 {)ar til ætlaba b6k titla [)eirra, åsamt nafni sér-

hvers [less, er gefib hefir, og allt eins fiegar nyjar bækur

ep utvegabar. — 3J Hann er skyldur ab breyta eptir I>eim

akvbrbunum, sem lagbar eru å um b6kalånibs og koma å

b6kahirzluna fann tima, sem tiltekib er, — 4) Hann å

ab rita, eptir fyrirlagbri mburrfibun, 1 b6k, er af stjorninni

verbur til \)e&s Ittgtekin, hverjum og hvenær sérhver bok

sé léb, åsamt hennar niburrobunartalu, og eins hvenær

henni er aptur skilab. — 5 ) Hann tekur hverjum og einum
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1826. bor tages stadigt Hensyn lil dei> Nytte, som Viden-

16. Novbr. skabernes Dyrkere kunne hoste af samme, i Særdeleshed
F

{)ægiliga og meb Ijufmennsku, en å a& gæta |iess strengi-

liga, a& b6kum peim, sem burt eru lébar, sé a tilteknum

tima aptur skilab 6skemtlum, og gefa stj6rninni strax vitund

um, {)egav einhvei* verBur fess brotligur. — 6) Hann a ab

ejtira stj6rn b6kasafnsiTis skil, hæhi iyrir[)vi, ogpem'ngum

I)eiin, sem hann hefir vifctekife, {legar hun {>ess ab honum

krefst, og å hann {la undireins ab syna bdkina, sem i er

' skrå?), hva£) hverjum hefir léB verib ur safninu, åsamt

mebkenm'ngarblbbunum, sem eptir eru, til frekari aJbgæzlu.

— 7) Hann å ab gæta fess, a& bækurnarsé allténd låtnar

far aptur, sem {)ær vera eiga, svo {lær ekki ruglist, og

ma engum heimildarlausum lofa ab taka bækur ur hyllunum

handa ser. — 8) Hann å einnig ab annast {)VQtt og scSpun,

og sérhvab annab, er vib [)arf til hreinlætis og reglusemis

å b6kahirzlunni. — 9) Loksins undirgengst hann allar

fær frekari åkvarbanir, er stj6m b6kasafnsins framvegis

viibist nau£syn å ab leggja, bæbi til i'tarligri reglusemis og

frjålsari rotkunar b6kasafnsins, ab pvi leyti, sem henta

{»ykir og verba ma.^ — 10) Fyrir {letia starf sitt fær hann

{)ab, sem honum nu er, eba framvegis verbur af stj6rn

b6kasafnsins, eptir efnum og åstandi {)ess, {)arfyrir åkvebib.

— Stj6rn Islands stiftisbrtkasafns, dag 4. Augusti ' 1826.

Hoppe. Steingn'mui* J6nsson. Jrin porsteinsson

.

Ebbesen.

In s tru X for Bibliothekaven ved Islands Stiftsbiblio-

thek. — I) Ham ere Nttgleme til Bibliotheket betroede,

og han maa ei tilstede Uvedkommende Adgang til samme,

og indestaaer i Eet og Alt for de Boger, der, forsynede

med Bibliothekets paatrykte Stempél, samt Nummer, og

derefter indfdi te i Cataloget, blive ham overleverede. —
2") Og i en dertil anskaffet Protokol anffirer lian strax alle

til Bibliotheket skjenkede Bidrag med Givernes Navne,

som og nye anskaffede Bager. — 3) Han holder sig de

for Udlaan foreskrevne Regler efterrettelige, og indfinder

sig til bestemt Tid paa Bibliotheket. — 4) Han indfbrer

') saal. Originalen i Cancelliets Archiv. Aftrykket i Cata-

loget har Uatum „5. August".

i
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til at gjore sig bekjendte med de Fremskridt, som i 1826.

Vidensknberne ere cjorle i den senere Tid; ligeledes 15. Novbr.

b(5r der da drages Omsorg for, al Bibliolheket forsynes

med oec-onomiske og andre for Almuen gavnlige Skrifter,

— 2) Udlaanet bOr skee paa den liberaleste og for

Almeenheden gavnligste Maade til Enhver i Island.

Vilkaarene, pna hvilke Bciger kunne udlaanes, overlades

til Directionen at bestemme, ligesom det og beroer paa

den, at regulere det Forncidne i Henseende til den Tid,

Bibliolheket bcir staae aabent, og den Orden, der skal

iagttages.

1 Henseende til Bestyrelsen: — 3) Vi Underskrevne

paalage os, indtil videre, Bestyrelsen af Bibliolheket;

men da delle henhcirer til de offenllige Stiftelser, slaaer

det desuden, som saadant, under SliflsOvrighedens Op-

i en dertil af Directionen authoriseret Bog, efter ham op-

givet Scheraa, naar og til hvem Utllaan skeer, tilligemed

Bogens Numraer, samt ligeledes naar den tilbageleveres.

— 5) Han behandler Enhver paa en hoflig og forekom-

mende Maade, men liolder strengt over, at de udlaante

Boger i rette Tid tilbageleveres og ei beskadiges, og mel-

der strax Directionen , naar saadan Uorden skulde finde

Sted, — 6) Han arta'gger Rigtighed til Directionen for

Bibliolheket og de indkasserede Penge, naarsomhelst af

samme forlanges, og fremlægger da Udlaans- Protokollen,

samt Beviserne, til Eftersyn. — 7} Han sorger for, at *

Bogerne altid blive hensatte paa deres bestemte Plads, og

ei komme i Uorden, og tillader ei Uvedkommende selv at

udtage Boger af Hylderne. — S^ Ligeledes bes5rger han

Feining og Vaskning, samt alt Andet, som hbrer til Reen-

lighed og Orden. — 9) Endeligen underkaster han sig

hvad na>rmere Bestemmelser Directionen maatte finde sig

foranlediget til at træffe i Henseende til Ordens Vedligehol-

delse og cn, saavidt muligt, hensigtsmæssig fri Afbenyttelse

af Bibliolheket. — 10) Alt imod derfor at nyde, hvad

ham nu er eller for Eftertiden, efter Bibliofhekets LeiHg-

hed og Evne, vil bUve af Directionen tilstaaet. - Direc-

tionen for Islands Stiftsbibhothek den 4. August 18-26.

Hoppe. Johnsen. Thorstensen. Ebbesen.
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18'56. syn, der har at vaage over dets Oprelholdelse, og aar-

15, Novbr. ligen til det kgl. Danske Cancellie al indsende Beret-

ning om sammes Tilstand, samt Regnskab, med videre

fornijden Forklaring. Naar Nogen finsker at udtræde

af Direclionen, har Stiftscivrigheden at udnævne nye

Medlemmer, saaledes at samme altid bestaaer af i det

mindste fire. - 4) Bibliothekar, og i sin Tid, naar for-

nodent findes, Casserer, vælges af Directionen, som

meddeler dem den Instruclion, de have at folge, og

bestemmer, efter Bibliothekels Leilighed, om nogen Godt-

gjorelse for Tid og Uleilighed kan tilslaaes dem; deres

Regnskaber aflægges til Directionen, som reviderer

samme, og tilsendes derefter Stiflscivrighedeu til Deci-

sion og videre Befordring til del kgl. Danske Cancellie.

Direclionen for Islands Sliflsbibliolhek den 4. Au-

gust* 1826.

Hoppe. Johnsen. Thorstensen. Ebbesen.

Grundvaliar-åkvarJ)anir fyrirstiflisbékasafninu

å Islandi. — Til l)ess stiiBugliga a& gela framfylgt ))eim

lilgångi,'er haf&ur var meb grundvallan sliflisbokasafns

Å Islandi, og hægra verbi ab sjå um {}ess varbvcizlu og

stj6rnan, J)egar stundir liba, ålilum vib naubsyn a, ab

gjora nokkrar åkvarbanir, sem vib J)ykjumst vissir um
ab duga muni til t)ess, {)egar [jær strångliga haldnar

verba, og eru jjær t)annig: »

Meb tilliti til b6kasafnsins sjalfs: — 1) |)egar efni

stiftunarinnar mega vib ijtvegum liyrra boka, skal jafnan

gæta J)ess, hver not vfsinda ibkendur geti J)eirra haft,

einkum til ab kynna ser framfarir |)ær, er i sérhverri

ment hafa ab nyjiingu orbib: ber j^a einnig ab hafa um-

sjå fyrir, ab bokasafnib eignisl til hlftar bdnabarrit og

onnur J)vih'k, sem almenningi eru nytsamlig. — =2) B6ka-

•) i det i Cataloget over Islands Stifisbibliothek meddelte

Aftryk staaer saavel under den danske som den islandske

Text Datum „5. August".

1
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4826.

15. Novbr.

lånib å ah verln é })ann frjalsasta og almennfn^ii nyl-

samasta hålU oo. ollum å Islandi heimiiU Skilmålana

fyrir b6kalåninu er sljorninni å hendur fali& at åkve&a,

lika er Jiab undir henni komib, ab gjOra })å åkvarban;

er vi^ part' um {3a&, hvenær békahirzlan a opin ab vera,

og um {)ab annab, er gæta skal.

Meb tillili til forslObu bokasafnsins : — 3)Vibundir-

skrifabir Ic^kum ab okkur i'yrsl um sinn sljérn b6ka-

safnsins; en af ^ab er ab telja mebal opinberra

. stiflana, er {)ab i sjålfu ser, auk })ess, undir umsjén

sliflisyfirvaldanna, sem gæta eiga pess varbveizlu, og

årliga senda enu koniingliga Danska Cancellii sk^rslu

um åstand Jiess, meb reikningi og annari skilagrein, er

vib jDarf. J)egar einhver æskir ab losasl fra stj6rninni,

ber stiftisyfirvoldunum ab velja å annan i slabinn,

svo ab aldrei sé færri en ij6rir stj6rnendur. — 4)B6ka-

vcirb ber stj6rninni- ab velja, h'ka ajaldkera meb ti'manum,

l)egar hans J^ykir vib f)urfa, og gefur hiin babum reglu-

gjcirbir, sem ])eir halda eiga, en åkvebur eplir efnum

békasafnsins, hvori nokkur J)6knan megi Jieim veitast

fyrir tof ^eirra og starf, eba ekki. peiv eiga ab fa

sljérninni skiiagrein sina, yfirskobar hiin hana og sendir

hana ab bdnu stiftisyfirvoldunum til ålyktunar og

frekari leibbeiningar til ens koniingliga Danska CancelHis.

Sljorn Islaftds stiftisb6kasafns, dag 4. Augusti 1826.

Hoppe. Steingrfmur Jénsson. Jåa forsteinsson.

C. W. Ebbesen.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 28. Novbr.

ang. Andragende om Tillæg til Fagranes Præste-

gaard. Khavn den 28. iNovembr. 1826. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1826, Nr. 2910.

Sognepræsten for Fagranæs og Soborg [d. e. Sjafar-

borg] Menigheder i Islands Norder- Amt, Hr. ReykjaHn,

har i en til Cancelliel indsendt, med D. HOiærv.' Er-

klæring af 29. August sidsti. forsynet AnsOgning anholdt
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1826.

28, Novbr.
maa lillæeces Fagranæs

om, at Gaarden Ilolakot med Fossaaleig under Reyne-

slads Klosters Gods m. m.

Præstegaard, enten mod en moderat Afiiift, eller som

Erstatning for Jorden Meycriand (— Meyjarland), der

ved Salg af de den forrige Bispestol Holum lilhdrende

Jorder skal være Præstegaarden frataget.

Del kgl. Rentekammer, med hvilket Cancelliet des-

angaaende har brevvexlet, har nu lilkjendegivel dette

Gollegium, at der fra Kammerets Side Intet haves

imod, at^ Supplikanten, naar ban dnsker det, erholder

fortrinlig Adgang til Bygsel paa Gaarden Holakot med
Fossanleig, under de for disse Jorders Bortbygsling

sædvanlige Vilkaar, saml at hans Andragende iOvrigl

vil komme under Afgjcirelse ved den almindelige Sag,

hvorefter Flere af Geislh'gheden i Island have anholdt

om Godlcjdrelse for det Tab, de formene at have haft

ved Salgel af ovennævnte Bispestols Jorder. — Hvilket

man herved fjensll. skulde tilmelde Deres llOiærv. til

behagelig Bekjendicjdreise for Supplikanlen. — Del

kal. Danske Cancellie den 28. Novbr. 1826

2. Decbr. Dircctioiieii for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Bestemmelser for hvad der af islandske Stn-

derende skal opgives til Examen Artium. Kiiavn

den 2. Decembr. 1826. — Original i Bispe-Archivet

i Island. — Univ. Dir. Bievb. 1826, Nr. 1582.

Vedkommende Professorer af det pliilosophiske Fa-

kullet have for denne Direclion paaankel, al de, som

dimilleres fra Island, hidlil ikke have angivet Arilhme-

lik og Geomelrie lil Examen Arliuui, ligesom og, at de

hyppigcn angiver mindre Pensa i Græsk og Lalin end

Bekjendlgjorelse af 10. August 1818 byder.
* — I. ,

. - - _

O s. D. Catic. Skriv, til Rentekammeret,* hvorved Præstens

Andragende med Bilage tilstilles Kammeret „til behagelig

Afbenyttelse". Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

I
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I Anledninp; heraf har Direotionen tilskrevet det 1826.

philosophiskfi Fakultet- at, da en Lærer i Mathematik """^"T^
allerede i nogle Aar har været ansat ved Besseslad

lærde Skole, kan don forhen bevilgede Fritagelse for

al examineres i Mathematik ikke længere tilkomme de

fra denne Skole Dimitterede. Rvad derimod angaaer

den anden af fornævnle Punkter, da finder Directionen

det, i Betragtning af, al de islandske Disciplers Skole-

gang af locale Grunde maa være mere indskrænket,

end Tilfældet er i de lærde Skoler i Danmark, billigt,

al dem fremdeles filstaaes nogen Moderation i lien-

seende til de ved BekjendlgjOrelsen af 10. August 1818

foreskrevne Pensa af de gamle Autorer, hvorhos man

dog forventer, at Skolens Lærere drage Omsorg for,

at'de Pensa, som de Dimitterede angive ved Examen,

ikke staae for langt tilbace mod de, som fordres af

andre Dimitterede. — I Henseende til dem, som privat

dimitteres fra Island, har man overladt lil del philo-

sophiske Fakultet i de enkelte Tilfælde at bestemme,,

hvad der efter Omstændighederne bdr præsteres i de

malhematiske Examinationsfag.' — Dette meldes herved

tjenstl. til behagelig Underretning og Bekjendtgjorelse
.

for Leclor Johnsen. — Den kgl. Direclion for Univer-

siletel og de lærde Skoler den 2. Decembr. 1826.

Directionen for Universitetet og de lærde 2. Decbr,

Skolers Skrivelse til det philosophiske Fakultet, -

ang. Fordringer til islandske Studerende ved

Examen Artium. Kliavn den 2. Decbr. 1826. —
Univ. Dir. Brevb. 182G, Nr. 1581.

De Herrer Professorer Thune og F. G. Petersen

have til denne Direction indstillet, at det, da de, som v

dimitteres fra Island, hidtil ikke have angivet Arithmetik

og Geometrie lil Examen Artium, og da de tillige hyp-

pigen angive mindre Pensa i Græsk og Latin end Be-

kjendlgjOrelsen af lOMugust IHI8 byder, maatte foran-

staltes bekjendtgjort for Vedkommende i Island, at
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bemeldte Forordning er gjeldende for dem ligesom for

andre Dimittender.

Foranlediget heraf skulde Directionen (jensll. melde,

at da en Lærer i Mathematik alt i nogle Aar har været

ansat ved Bessestad lærde Skole, kan Frilagelse for at

éxamineres i Mathematik ikke længere tilstaaes de fra

denne Skole dimitterede Disciple, men al Directionen

derimod finder det billigt, at de ovennævnte Dimittender,

i Betragtning af at Skolegangen i Island, ifblge locale

Grunde, er indskrænket til kortere Tid, end Tilfældet

er med Dimittender for de lærde Skoler i Danmark,

fremdeles forundes nogen Moderation i Henseende til

de Pensa af de aamle Autorer, som de ellers, over-

eensstemmende med Bekjendlgjorelsen af 10. August

1818, vare pligtige at angive. — Hvad augaaer de,

som fra Island privat dimitteres, da vil man have det

overladt til Fakultetet i de enkelte Tilfælde al bestemme,

hvad der efter Omstændighederne bor præsteres i de

mathematiske Examinationsfag. — Herom vil det Fpr-

nCdne blive Stiftsovrigheden over Island tilkjendegivet.

— Den kongel. Direclion for Universitetet og de lærde

Skoler den 2. Decembr. 1826.

15. Pecbr. ^ Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Nedlæggelse af Capellet i Innri-

Fagradal. Khavn den 15. Decembr. 1826, —
Original i Bispe-Årchivet i Island. — Canc. 1. Depart. Registr.

IX, 176*-177 C1826, Nr. 624). ColK Tid. for 1826, S. 771—773.

Fogtm. CAlgreen-Ussing) VIT. 11, 1. H., S. 415—416, P. Pét-

ursson Hist. Eccl. Island., S. 251—252.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund • blevet foredraget en Ansbg-

•ning, hvori Proprietair Sigmund Magnusen til Indre-

Fagredal i Staderhols Sogn, Dale Syssel under Vester-

Amtet i Vort Land Island, allerund. har anholdt om,

at det paa bemeldte Gaard værénde Gapel maa ned-
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lægges og dels Instrumenta og Ornamenta, samt det 4826.

Tommer, der af samme kunde være at erholde, maa 15. Decbr.

tillægges Buderdals Kirke i samme Syssel, imod at-^

Supplikanten forpligter sig til aarligen at lilsvare ved-

kommende Præst den ham hidtil tilstaaede Indtægt af

bemeldte lialvkirke.

Efter at Vi allern. have overveiet denne Sag med

Din Os elskelig Vor Biskop over Island i denne Anled-

ning afgivne Erklæring, som tilligemed Vort Rentekam-

mers Betænkning og Sagens ovrige Omstændigheder af

bemeldte Vort Cancellie allerund. ere Os foredragne,

give Vi Eder hermed tilkjende, at Vi hermed allern.

ville have bevilget og tilladt, at det ommeldte Capel

eller Halvkirke maa nedlægges, dog paa Vilkaar:

1) at Fagredals Menighed forenes med Staderhols

Menighed. — 2) at Capellet med tilhorende Ornamenta

og Instrumenta sælges ved offentlig Auction, efter at

samme, som en offentlig Eiendom, er af Supplikanten

enten afleveret i forsvarlig Stand, eller Aaboden — som

bliver at bestemme af Herredsprovsten med liltacne

Mænd og udredes af Capellets Portions-Beholdning, for-

saavidt samme tilstrækker — derfor erlagt. — 3) at

den ved Auctionen indkommende Kjbbesum anvendes,

tilligemed Capellets Portions - Beholdning — forsaavidt

sidstnævnte ikke maatte medgaae til Capellets Istand-

sættelse eiler Aabodens Udredelse — lil Fordeel for de

mest trængende Kirker i Vester-Amtet, efter Eders nær-

mere Bestemmelse. — 4) at vedkommende Præstekald

Staderhol ved Eders Foranstaltning sikkres for noget-

somhelst Tab i Indkomster i Anledning af bemeldte

Capels Nedlæggelse, og at Supplikanten i Særdeleshed

forpligtes til al vedligeholde de 3 faste QVilder^ hvoraf

Sognepræsten oppebærer de halve Smcirleier, nemlig

30 Pd. Smc5r aarligen; og 5) at hvilkensorabelst

Capellets Jordeiendom henfalder til Proprietairen af

Indre -Fagredal.

IX, u. ©
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1826. Derefter I Eder allerund. have at rette, og Ved-

^^^'"^^^ kommende Saadant li! Efterretning at tilkjendegive. —
Befalende Eder Gud I Skrevet i Vor kgl. Residentsstad

Kjdbenhavn den 15. Decembr. 1826.

16. Decbi. General- Toldkammer -Circulaire til alle Told-

steder i Danmark, ang. Skibsafgifter m. m. for

svenske og norske Skibe, Khavn den 16. Decbr.

1826. — Dette Circulaire er ikke, saavidt vides, sendt til

Island. — Original-Aftryk som ^(Circulaire" paa 1 Ark i Folio.

— Tydsk: Circulaire til alle Toldsteder i Hertugdiimmeme

Slesvig og Holstein, udgivet under Datum 30. Decbr. 1826, i

Original-Aftryk paa 2 Blade i 4*«.

Under 2. Novbr. sidsti. er imellem Hans Majestæt

Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverrig

og Norge afsluttet en saadan Handelstraktat, som vil

erfares af de her vedfciiede Exemplarer, hvoraf eet

bliver, til Efterretning for alle Handlende og Sofarende,

at opslaae paa Hovedcontoiret, og eet at opbevare i

Toldstedets Archiv.

Da denne Traktat, efter Bestemmelsen i den 8.

Artikel, træder i Kraft fra 1. Januar næstkommende,

saa bliver fra den Tid alle indkommende og udgaaende

svenske eller norske Skibe og Baade, af hvilkensomhelst

Drægtighed, ligesom de i samme indladede Varer, at

behandle aldeles lige med danske Skibe og sammes

Ladninger, saavel i Henseende til de kongel. Skibs- og

Vareafgifter, som i Henseende til de Præstationer, der

tilfalde Communerne, Stiftelser eller enkelte Personer.

Som en Folge heraf ophorer fra ovennævnte Tid den

ved Circulaire af II. April 1823 paabudne Afgift af

svenske Fartoier, ligesom Bestemmelsen i Girculairet af

22. Marts 1823 træder ud af Kraft. — lovrieit bliver at

iagttage:

1) Efter' Traktatens 2. Artikel blive, som Undtagelse

fra de foranstaaende Bestemmelser, svenske Skibe, naar
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de maalte ankomme med Saltladiiinger, ved Indgaaende,* 1826.

saavel med Hensyn til Tolden som Skibsafgifterne, at l^^- Decbr.

behandle som uprivilegerede, ligesom ogsaa ved Ud-

klareringen, naar de afgaae ballastede. Udgaae de

derimod med Ladning, behandles de saavel med Hen-

syn til Skibs- som Vareafgifterne ved Udgaaende lige

med indenlandske. At dette ikke gjelder om norske

Fartoier, som indfore Salt, hvilke ved Indforselen af

denne Varesort behandles ligesom naar de indfbre andre

Varer, bemærkes. — 2) Hvor der i Communeafgifterne

ere anordnede forskjellige Stdrrelser for danske inden-

byes og udenbyes Fartoier, beregnes Afgifterne for _

svenske og norske Fartoier lige med de sidstnævnte. —
3) Fyrafgiften efter Forordningen af 28. Mai 1825 § 7

Litr. e beregnes af svenske og norske Fartoier med

den for indenlandske Skibe fastsatte Størrelse. — 4) Be-

stemmelsen i Plakaten af 5. Septbr. 1820 til Toldfor-

ordningens §§ 12 og 13, angaaende den indenrigske

Fragtfarl med Skibe af og under 15 Comraercelæsters

Drægtighed, er ikke ophævet ved Traktaten. — 5) Efter^

den 5. Artikel ere de danske Golonier, samt Grenland,

Island og Færoerne, ikke indbegrebne under Traktatens

Bestemmelser.- Som en Fcilge heraf kunne svenske og

norske Skibe ikke gives Expedition til,St. Croix, Grou-

land eller Færderne. Til Island kunne de ikkun expe-

deres, naar de til saadan Fart have erhvervet de i

Forordn, af 11. Seplembr. 1810 omhandlede Passe. —
6) Varer paa Transitoplag, indkomne i svenske og norske

Fartoier som uprivilegerede, blive fra 1. Januar næst-

kommende at indklarcre som indkomne med privilegeret

Skib. — 7) Nærmere Instruction kan ventes meddeelt

om, hvilke Documenter eller Beviisligheder der udfor-

dres for at hjemle ankommende Skibe eller Fartoier

den ved Traktaten tilsagte begunstigende Behandling.

Indtil saadan Ordre modtages har Toldstedet efter Om-

stændighederne at sdge den Oplysning, som kan er-

holdes, om de Skibe og Baade, der angives som svenske

9*
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f826. eller norske, virkeiigen ere hjemmehørende i disse

^^"^ T Lande. — General-Toldkammer oe Commerce-Colleeium
16. Decbr. ^

den 16. Decembr. 1826.

20. Decbr KoDgelig Resolutioii ang. Erlæggelsesmaaden

af Afgifterne af de oflFentlige Godser i Vester-

Amtet. Khavn den 20. Decembr. 1826. —
\ Rentekammerets Forestilling 12. Decembr. bemærkes, at for

Oieblikket hcirte til det kongelige Jordegods i Vester -Amtet:.

13 Arnarstappens Ombud, bestaaende af 100 Gaarde
5 2) Skogar-

strands Ombud 9 Gaarde^ 3) Isafjords Syssels Jorder 9 Gaarde

;

4) Stranda Syssels og Skalliolts Bispestols der usolgte Jorder,

25 Gaarde; 5] Bardastrands Syssels og AlptaQords Jorder,

som vare for Oieblikket bortforpagtede, 14 Gaarde. Betalings-

maaden af Afgifterne af disse Jorder var efter Indførelsen af

Capitelstaxterne vedbleven i den ældre Valuta, hvilken Er-

læggelsesmaade var tilladt for en Tid af 2 Aar ved kgl. Resol.

9. Mai 1823. Men uagtet dette Tidsrum saaledes var udløbet

med Regnskabsaaret til Fardag 1825, var dog den samme
Evaluation endnu fulgt i Regnskabet for Skogarstrands Ombud,

og Rentekammeret anseer det for Oieblikket skadeligt atgjSre

en Forandring heri. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1826,

B, Nr. 394.

Vi tillade allern.. at det maa have sit Forblivende

ved, at Landskylden for Skogarstrands Ombud i Islands

Vester- Amt i dot for Regnskabsaaret til Fardag 1826

aflagte Administrations-Regnskab er beregnet efter den

gamle Evaluationsmaade, istedetfor efter Gapilelstaxl

;

ligesom det og kan passere, hvis samme Evaluations-

/ maade skulde være anvendt for berørte Aar, med Hen-

syn lil de andre Os lilhorende Godser i fornævnte Amt.

Derhos bemyndige Vi allern. Vort Rentekammer til at

samtykke i, at Leilændingerne paa samtlige bemeldte

Godser endnu i 5 Aar, fra Udgangen af Regnskabsaaret

til Fardag 1826 at regne, erlægge deres Landskyld,

forsaavidt de ikke yde den in natura, med Penge efter

den gamle Evaluationsmaade, nemlig med 1 Rbd. 57 Sk.

Solv for hver Væt af Fisk, eller, hvor Saadant hidtil
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maatte befindes at have været Tilfældet, med Halvdelen 1826.

in natura og den anden Flalvdeei efter den eamle Eva- „"T^^ ,^ ^ 20. Decbr."
luation, og, forsaavidt ingen anden lovgrundet Evalualion

for noget enkelt Gods i Særdeleshed maatte finde Sted,

med iVs Sk. Sblv for hver Alen af anden Natural-

Landskyld, hvilken Pengebetahng, saavel som Mands-

laanet, der af Vedkommende svares, som hidtil, med

1 Rbd. Scilv, bliver at erlægge enlen med Rede-Solv,

eller med Sedler og Skillemynt, efter den ved disse

Afgifters rette Forfaldstid ajeldende Oours. — Kj5ben-

havn den 20. Decembr. 1826'.

Cancellie- Plakat for Danmark, ang. Afdrags- 27. Decbr.

rettens Ophævelse mellem Danmark paa den ene

og Sverrig og Norge paa den anden Side. Khavn

den 27. Decembr. 1826. Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 14. Juni 1827, og erklæret som gjeldende

for Island ved Canc. Skriv. .5. Mai 1827. — Canc. 2. Depart.

Registr. XXVn, 292 C1826, Nr. 1278). Original- Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1826, S. 765-766. Qvart-Forr.

for 1826, S. 90; Schou XIX, 3G5. — Islandsk: ..Cancelli-

Plakat fyrir Danmorku, åhrærandi afteknm^ afdrattarréttarins

å milli Danmerkur og konungsn'kjanna Sviarikis og Norvegs",

i den af den islandske Landsoverret iftilge Canc. Skriv. 2.

August 1800 udgivne Samling af Forordninger m. v., Island

vedkommende, S. 243—245.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsreltens Op-

hævelse mellem Danmark og Kongerigerne Sverrig og

Norge.

'3 Communication til Amtmanden over Vester-Amtet iRentek.

Skriv, til bemeldte Amtmand 27, Januar 1827 (Isl. Copieb.

6, Nr. 566), hvorved Rentekammeret ligeledes bevilger

den Moderation med Hensyn til Landskylden, som her

antydes, paa de samme 5 Aar, hvorimod det udtaler den '

Forventning, at Landskyldeme ville fra Fardag 1831 og

fremdeles derefter blive betalte enten in natura eller i

Penge efter Capitelstaxt.

\
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826. Til den mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark

Decbr, og Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Norge under

Novbr. d. A. i Stockliohn afsluttede Handels-Traktat

er fOiet en Separat-Artikel angaaende en gjensidig Op-

hævelse af Afdragsrellen mellem bemeldte 3 Kongeriger,

hvis Bestemmelser herved kundgjores til Efterretning

og behorig Iagttagelse.

Ligesom det ved den 8. Artikel af Fredstraktaten,

sluttet i J6nk6ping den 10. Decembr. 1809, er fastsal,

at Afdragsrettigheden mellem Kongeriget Danmark paa

den ene og Kongeriget Sverrig paa den anden Side

skulde være ophævet, forsaavidt som de tvende Kroner

hidtil havde oppebaaret den eller ladet den oppebære,

saaledes ere nu de tvende hciie conlraherende Parter

komne overeens om, ikke alene at anvende den oven-

nævnte Bestemmelse paa Kongeriget Norge, saaledes

at Afdragsrettigheden skal være aldeles ophævet mellem

dette Kongerige og Kongeriget Danmark, men ogsaa at

udstrække denne gjensidige Ophævelse til den Deel af

Afdragsrettigheden, hvoraf Stæderne, Communerne eller

andre private Ovrigheder i visse Tilfælde ere i Besid-

delse, og der ifolge heraf skal ophcire fra nu af at

hæves fra nogen af Siderne, med Hensyn til de tvende

Regjéringers gjensidige Undersaatter. — lovrigt er det

bestemtj at denne Udvidelse af den forhen mellem Ri-

gerne vedtagne Afdragsfrihed skal træde i Kraft fra

den 1. Januarii 18217. — Det kongel. Danske Cancellie

den 27. Decembr. 1826.

4827. Capitelstazt for Norder-Amtets fire Sysseler

fra Medio Mai 1827 til samme Tid 1828, Gargi

den 17. Januar 1827. — islandsk: Original i det

islandske Departement^ jevnf. Sig. Hansen: „Um verblagsskrår"

i „Skyrsluv um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.
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Capituls-Taxti fyrir Hunavatns, Skagafjar&ar, Eyja- 1827.

fjarbar og Norbur syslur i Islands Nor^ur-amti, gildandi 17. Januar

fra miSju Maji månabar 1827 til scimu Uhar 1828.

Nafhver?). å landsvisu hdr. er {)vi 1 al.
^

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' 20 21 20 21 16

— 2 2 45 14 78 12

— 3 ...... 3 53 21 30 17

— 4 2 53'/. 20 44 W/i
— 5 1 77 21 66 17

— 6 2 30 18 48 15

— 7 1 61 72 16 39 13

— 8 13 61 13 61 11

— 9 10 81 14 44 llV^

B. Nr. 10^ 16 20 » 16

— 11 . ^ 14 17 48 14

— 123 , 13 16 24 13

— 13 » 14 17 48 14

C. Nr. 14 . . . . ; . » 21'/') 6 54 5Vj

— 15 ..... . » 15'/j 9 66 8

— 16 ...... . 20 6 24 5

— 17* 5V2 6 84 5 Vi

— 18 49 10 20 8

— 19 » 69 10 75 8V2
— 20 » 25 31 24 25

— 21 ...... •> 16 20 « 16

D. Nr. 22 3 70 22 36 18

— 23 3 48 21 »
17'

— 24^ 3 14'/i 18 87 15

— 25 .3 18 19 12 15

— 26 ...... 2 84 17 20 14

E. Nr. 27 1 3 15 45 12Va

— 28 ....... 1 11 16 69 IS'/a

'3 Rubrikkerne ere fuldstændigen anfcirte i Capitelstaxten for

Norder-Amtet 16, Januar 1826 (ovenf. S. 2—4). Coursen

iiangivet.

^) hvi't ull, vel fvegin. 1

^) surt smjtir, vel verka&.

sj6veth'ngar.

småfiskur.
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\ 827. Nafnverb. å landsvisu hdr. erfvi' 1 al.

Rbd. Rbt=k. Rbd. Rbsk. Rbsk.

.... 1 14 17 18 14

• ... 1 6 15 76 I2V2

.... 4 31 . 17 28 la'/a
^

.... 3 9 18 54 15

.... 2 52 15 24 12

.... 2 2873 18 36 W/2

.... 1 73 21 12 17

.... 2 7 12 42 10

..... 6 15 . 12

.... 2 68 V2 16 27 13

.... - 26 10 80 8'A

1 71'A 20 90 17

..... . 54Va 27 24 22

- 68 » - ISVa

. 84 Va . » 17

MeSalverfe å hverju hundra&i og hverri alin f fyr-

tcildum landaurum ver&ur:

E. Nr. 29 .

30

32 .

34 .

-

37

G. Nr. 38 .

40

41 .

42'

43

Eptir Lilr. A, efca fri&u 17.90^9 UVa
- B, — ullu, smjeri og I61g 17.78 U
- C, — ullar t6vinnu . . . 12.67V3 10

- D, — fiski 19.69V2 16

- E, - lysi 16.28 13

- F, — skinnavoru .... 16.83 13Vs

En mebalverba sumijna alira landaura, skipt meb 6,

gj5rir hcifubmebal verb alIra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 85V2 Sk. [og alin] I3V9 Sk.

Garbi {)ann 17. Januar 1827.

S. T. herra amtmanns

Jobnssons vegna,

Bjcjrnsen. Eplir constitution

H. Thorlacius.

18. Januar. Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra

Medio Mai 1827 til samme Tid 1828. Gardi

den 18. Januar 1827. — islandsk: Original i det

o eitt dagsverk um heyslåttartunann.
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ielandske Departement 5 jevnf. Sig. Hansen: (^Um verblags- 1827.

skrår" i ^^Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff. ig. Januar.

Gapituls - Taxti fyrir Norbur- og Su&ur-Méla syslur

i Islands austur-amti, gildandi fra mi&ju Maji måna&ar

1827 til somu tibar 1828.

Nafnverb. å landsvisu hdr. erfvilal.

Rbd. Kbsh. Rbd, Kbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' . . . 23 37 23 37 18

— 2 . . . . . . 3 22 19 36 15 Va

61 21 78 17

— 4 . . . . . . 2 76 22 32 18

5 . . . . . . 1 87 22 84 I8V7

6 . . . . . . 2 58 20 80 17

7 . . . 56 15 80 13

. , . 16 84 16 84

— 9 . . . . . . 13 26 17 66V^( 14

B. Nr. 10^ . . 16 20 U 16

14 17 48 14

— 12' . . 14 17 48 14

14 17 48 14

C. Nr. 14 . . . . , • " 22 6 84 by

2

— 15 . . . 15 9 36 7V.

— 16 . . . 23 '/a 7 33 6

— 17*
. . 5 6 24 5

— 18 . . . 45 9 36 7'A

— 19 . . 63 9 81 8

~ 20 . . 27 34 36 27

- 21 . 19 23 72 19

D. Nr. 22 . . . 29 19 78 16

- 23 . . . 3 38 20 36 16'/>

— 24*
, . . . . 3 45 20 78 W/2

— 25 . . . . . 2 93 17 78 14

— 26 . . . . . . 3 16 19 H
,

15

, •) Rubrikkerne ere fuldstændigen anfdrte i Capitelstaxten for

Norder-Amtet 16. Januar 1826 Covenf. S. 2—4> Coursen

uangivet.

hvit uU, vel Iivegin.

•) surt srajOr, vel verkab.

*3 sj<5vetlingar.

*3 smafiskur.

1
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1827. Nafnver(). å landsvisu hdr. er pvi 1 al.

^^^^ RbU: Kbsk. Rbd. Jibsk. Rbak.

18. Januar, E. Nr. 27 1 lO'A 16 81 'A IS'/i— 28 » 89 13 87 11

— 29 » 89 13 87 11

— 30 . 88 13 72 11

F. Nr. 31 4 58 18 40 15

— 32 3 57 21 54 17

— 33 ...... 2 89 17 54 14

-7- U 2 5 16 40 13

— 35 1 51 18 36 14 '/i

— 36 3 2 18 12 14

— 37 » 6 15 - 12

G. Nr. 38 2 64 16 « 13

— 39 - 32 13 32 lO'/i

. — 40 2 58 'A 31 24 25

— 41 n 62 31 1 25

— 42 - 84 . . 17

— 43 » 85 » » 17

Mefealverb å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

t(5ldum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, e&a fribu 20.13 16

— B, — ullu, smjoriogtélg 18.12 UVa
— C, — ullar tévinnu . . . 13.38 IOV2

— D, — fiski 19.54 ISVa

— E, — lysi 1 4.58 1 1 V2

— F, — skinnavdru .... I7.88V3 l4Va

En mefealver&a summa allra landaura, skipt mel 6,

gjdrir hofu&me&alverc) allra mebalver&a

[hdr.] 17 Rbd. 28 Sk. [og alin] 14 Sk.

Garbi {)ann 18. Januar 1827.

S. T. herra amtmanns

Johnssons vegna,

Bjcirnsen. Eptir constitulion

H. Thorlacius.

19. Januar. Directioncn for Fonden ad usus publicos

Skrivelse til Consistorial-Assessor Oddsen m. FL,

') dagsverk um heyslåttar tunann.
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ang. Understottelse til en Udgave af Vidalias >827.

Postille. Khavn den 19. Januar 1827. — Missive- 19. Januar.

Bog for Fond, ad usus publ. 22. Septbr. 1826 til 25. Marts

1828, S. 94—95.

Paa Directionens allerunderd. Forestilling har Hans

Majestæt Kongen under 23. Decembr. sidsll. allern. re-

solveret saaledes:

„Vi ville allern. have Consistorial-Assessor Oddsen,

Cand. Theol. Gudmundsen, samt Studenterne Th. Helge-

sen og Th. Jonasen, forundt af Fonden ad usus publi-

cos et rentefrit Laan af 600 Rbd. Sciivmynt, for at be-

sørge en ny Udgave af Andaglsbogen ^Vidalins postilla',

imod at dette Laan tilbagebetales i Lobet af Aarene

1827 og 1828".

Hvilket herved meldes Dem til Efterretnina i

Anledning af Deres hertil indgivne Ansdgning af 13.

Septbr. d. A. — Den kg!. Direction for Fonden ad usus

publicos den 19. Januar 1827.

Kongelig Resolution ang. Foranstaltninger i 30. januar.

Anledning af Kornmangel i Island. Khavn den

30. Januar 1827. — I Rentekammerets Forestilling

26. Decbr. 1826 bemærkeSj atStiftamtm. Hoppe havde indsendt

en Beretning fra Sysselmanden i Guldbringe Syssel, Finsen,

angaaende Mangel paa Kornvarev, Hamp og Linegads i Kjab-

stæderne i Guldbringe Syssel. Stiftamtmanden bemærker i den

Anledning, at der med Hensyn til hele S5nderlandet gjaldt

den samme Bemærkning. Han androg derfor paa, at der

maatte blive opsendte i det mindste 2 Skibe til SOnderlandet,

med omtrent 1600 Tdr. Madvarer, foruden Postskibet til Reykja-

vig, og desuden I Skib til Vestmannberne. I Anledning heraf

tilskrev Reutekammeiefc de sbndenlandske KjSbmænd, og af

disse tilbod Jacobæus og Grosserer Nagel paa Sivertsens Vegne

at ville lade en Slup afgaae til Havnefjord med Rug og Hamp, v

mod at Rugen, c. 500 Tdr., overlodes af de kongelige Be-

holdninger. Dette blev bevilget, mod Leverance in natura til

en bestemt Tid, samt at Regjeringen betalte Fragt og Assu-

rance. Desuden sendtes fra Flensborg 600 Tdr. og med Post-
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1827. skibet 400 Tdr. Af det forste Parti stilledes 60 Tdr. til Stift-

30. Januar, amtmandens Disposition. Efter at disse Foranstaltninger vare

' —"~ '"^^ foiede, modtog imidlertid Kammeret fra Stiftamtmanden og fra

Amtmanden i Vester-Amtet gjentagne Klager over Kornmangel,

hvorfor Kammeret havde indgaaet en Contract med Capilain

Muus om Opsendelsen af et Skib paa 33 Læster til Reykjavik

eller Havnefjorcl, med 400 Tdr. Rug, som skulde leveres fra

de kgl. Magaziner for 4 Rbd. T<1nden contant, og paa Betin-

gelse at blive solgt i Island for 5 Rbd. Tdnden. Af Ladningen

kunde Stiftamtm. disponere over lOOTdr. til Indkjbbspriis. Naar

Expeditionenvar lykkeligtilendebragt, skulde Muus have Adgang

til at erholde udbetalt 2000 Rbd., hvorimod Foriiis og Havarie

skulde være Kammeret uvedkommende. Ved denne Foran-

staltning antoges SOnder-Amtet at være rigelig forsynet, hvor-

imod Klagerne fra Vester-Amtet ikke kunde afhjælpes, ^^da

det, saaledes som og Amtmanden har anfbrt, ansees for umuligt

herfra (Khavn) direkte at forsyne dette Amt med Kornvarer i inde-

værende Aar, da flere Handlende og Sbkyndige have erklæret,

at det ei kunde ventes, at Nogen vilde være villig til, paa

denne Aarstid at foretage Expeditioner til de Havne, om hvis

Beseiling her fornemmeligen kunde være Sporgsmaal". Det

var derfor, at Kammeret havde maattet indskrænke sig til at

overdrage Stiftamtmanden, at sc5ge saavidt muligt at meddele

Vester-Amtet noget af den Sonder-Amtet bevirkede Tilfbrsel. —
Disse Foranstaltninger indstilles saaledes til Kongens Appro-

bation. — Rentek. Rcjlat. og Resol. Prot. 1827 A, Nr, 35.

Vi approbere allern. indbemeldte af Vort Rente-

kammer for Sonder -Amtet i Island trufne Foranstalt-

ninger, som Oieblikkets Mangel paa Kornvarer samme-

steds gjorde nodvendige.

I Henseende iOvr^gt til de Foranstaltninger^ som

Kammeret under indtræffende lignende Omstændigheder

maatte finde sig foranlediget til for Fremtiden at træffe,

ville Vi allern. at folgende Hoved-Principer skulle lægges

til Grund for dets Beslutninger:

1) at ingen Korn udsælges til lavere Priser end

saadanne, der kunne beslaae med rimelig Handelsfor-

deel, for ikke at udelukke de Handlende fra Concur-

rencen i Henseende til Landets Forsyning med Korn.

—

2) at hvad der efter befindende Omstændigheder maatte
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uddeles til aldeles Trængende, skjænkes disse uden al

Betaling, og, at Uformuende, istedet for at erholde Korn

til nedsalte Priser, hellere skjænkes en partiel Deel og

derimod tilholdes med fuld Priis at betale hvad de

endvidere behove
;

og — 3) at der, for at opmuntre

til Korn-Forsendelser til Island for privat Regning, naar

Omstændighederne gjcire saadant nødvendigt, gives de

Handlende, som ville foretage saadanne Afsendelser

indtil et vist aftalt Qvanlum Korns Belob, Garantie for,

at Kornet i Island, forsaavidt de Handlende ei kunne

opnaae den Priis, der kan svare Regning, skal afkjtsbes

dem for Vor Kasses Regning til en passende Priis, imod

at Kornet sættes til Vore derværende Amtmænds Dis-

position. — Kjobenhavn den 30. Januar 1827.

1827.

30. Januar.

t

Cancellie-Skriveise til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Optagelse af et Nybyg

paa Saudanæs Kirkes Grnnd. Kliavn den 3. Fe

bruar 1827. — Original l Bispe - Archivet i Island. —
Canc I. Depart. Brevb. 1827, Nr. 314.

Sognepræsten til Saudanæs i Norder-Syssel, Stephan

Einarsen, har i en hertil indkommen Ansogning, hvor-

over Hr. Stiftamtm. og D. Hciiærv. under 2. Septbr. f. A.

har afgivet Erklæring, anholdt om Tilladelse til at op-

bygge Huse paa den Saudanæs Kirke tilhcirende Jord

under Balafell i Thistilfjords Alminding.

Efter at man i denne Anledning har brevvexlet

med det kgl. Rentekammer, skulde man herved tjensll.

tilmelde Hr. Stiftamtm, og D. Hdiærv., til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjdrelse, at, efter de i Sagen

oplyste Omstændigheder, formener Cancelliet, at Sogne-

præsten Einarsens Begjæring ikkun kan afgjdres paa

den afHr. Stiftamtm. og D. Hdiærv. foreslaaede Maade,

nemlie, at der i Overeensstemmelse med Forordn, af

15. April 1776, om ode Jorders Optagelse i Island,

efter at saavel Eieren og de paagrændsende Lodseiere

S. Febr.
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1827. eller Lodsbrugere, som vedkommende Repstyrere paa

'^'^^^^ Bciigdelaugets Vegne, og ovrige Vedkommende, paa lovlig

Maade ere indkaldte og indvarslede, bor foranstaltes

afholdt en lovlig Besigtigelses- og Udviisnings-Forretning

over den optagende Gaard, ved Stedets Sysselmand,

med tiltagende 4 Mænd, og under hvilken Forretning

da saavel Supplikantens, som de ovrige Paagjeldendes

Paastande og Indsigelser, overeensstemmende med
bemeldte Forordning, blive at paaskjonne og paa-

kjende. — Det kongel. Danske Gancellie den 3. Februar

1827 ^

3. Febr. CancelHe-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Bjaroanæs Præstekalds

. Vilkaar. Kliavn den 3. Februar 1827. — Canc.

I. Depart. Brevb. 1827, Nr. 315.

Præsten til Bjarnanæs Menighed paa Island, Hr.

Olavsen, har i en til Gancelliet indkommen, med Hr.

Stiftamtm.' og D. Hiiiærv.' Erklæring af 22. og 18. Oklbr.

f. A. forsynet Ansbgning anholdt om, at enten Gaarden

Bjarnanæs aldeles maatte blive Beneficium for Embedet,

eller at han maalte entlediees med Pension.

Gancelliet har i denne Anledning brevvexlet med

det kgl. Rentekammer, der i sin afgivne Svarskrivelse

har ytlret, at Kammeret, for Folgernes Skyld, ikke fin-

der det tilraadeligt, uden videre Godlgjbrelse at hen-

^

lægge Gaarden til Bjarnanæs Præstekald, og saaledes

frafalde de den kgl. Kasse tilkommende Jordebogs-Ind-

tægter af denne Gaard, men at der derimod ikke haves

Noget imod, at bemeldte Hr. Olavsen, ligesom hidtil,

frilages for ovenmeldte Afgifter, saalænge han forsvar-

ligen udforer Administrationen af Bjarnanæs Ombud,

'3 s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underretning

meddeles om det til Stiftamtmanden og Biskoppen i Island

afgaaede Svar. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.
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og saaledes benytter Gaarden som OnibudsI(5n. — 1827.

Hvilket Gancelliet hervecJ tjensti. skulde tilmelde Hr. ^"^"^p^^

Stiftamtm. og D. Hoiærv. til behagelig Bekjendt^Orelse
-

for Supplikanten. — Det kongel. Danske Canceilie den

3. Februar 1827.

Kongelig Resolution ang. Betalingen for en ^^^^

DSvstuni fra Island. Khavn den 14. Februar

1827. — I Rentekammerets Forestilling 6. Februar berettes,

at Fattigcommissionen for Stokkseyri Rep i Årnæs Syssel havde

hos Gancelliet anholdt om, at en fattig dOvstum 10 Aars gam-

mel Dreng af bemeldte Rep, ved Navn Gubmundur Ogmunds-

son, maatte blive optaget i DOvstumme-Institutet i KjObenhavn.

— Directionen havde erklæret, at der i Anstalten vare ledige

Pladser, og havde paa Grund af Drengens Alder anbefalet ham

til Optagelse, i livilken Anledning Gancelliet havde forespurgt,

om Betalingen, der var 86 Rbd. aarlig, ikke kunde udredes

af Jordebogskassen, hvilket og Rentekammeret anbefaler, da

Drengens Forældre vare fattige Bbnderfolk, som ikke vare i

Stand til at udrede Bekostningerne, pg det for vedkommende

Fattigvæsen vilde blive trykkende at overtage dem, samt til-

deels ogsaa med Hensyn til, at Tilfælde af lige Beskaffenhed

i Island hf5re til Sjeldenhederne, — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1827 A, Nr. 52. — Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 11,

2. H., S. 75.

Vi bifalde allern., at den til den dovstumme Gud-

mund Ogmundsen fra Stocksores Rep i Arnæs Syssel

paa Island medgaaende Sum for Ophold og Underviis-

ning i Dc5vstumme - Institutet her i Staden udredes af

den islandske Jordebogskasse. — Kjcibenhavn den 14.

Februar 1827i.

Denne Resolution er meddeelt Gancelliet ved Rentek. Skriv.

17, Marts 1827 (Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr.64i3, og der-

fra Amtmanden i Sbnder-Amtet i Island (Stiftamtmanden)

ved Gane. Skriv. 7. April 1827 (Gane. 1. Depart. Brevb.

1827, Nr. 947).



U4 Gapitelstaxt for Sonder-Amtet.

1827.

16. Febr.

Capitelstazt for SSnder-Åmtet fra Medio Mai

1827 til samme Tid 1828. Reykjavik 16. Februar

1827. — Islandsk: Original -Aftryk, besOrget paa of-

fentlig Bekostning. Vi&eyjar klaustri 1827, 2 Blade i 4»».,

hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Jevnf. Sig.

Hansen: „Um verblagsskrår" i ^^Sk^^rslur um landshagi" 1. 2,

234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbnngu og

Kj6sar, Arness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavfkur kaupstab, i

Islands subur-amti^ gildandi fra mibju Maji månabar

1827 til somu Ubar 1828.

Nafnverb- å landsvisu hdr. erfvil al.

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 » , . . . . 18 72 18 72 15

— 2 . . . . . . 2 68 16 24 13

— 3 . . . . . . 3 72 22 48 18

— 4 . . . . . . 2 78 23 48 18

— 5 . . . . . . 1 84 22 48 18

— 6 . . . . . . 2 63 21 24 17

— 7 • . . . . . 1 84 18 72 15

— 8 . . . . . . 18 72 13 72 11

— 9 . . . . . . 9 36 12 48 10

B. Nr. 10 . . . 17 21 24 17

— 11 . . . 14 17 48 14

— 12 . . . 18 23 48 18

— 13 . . . 15 18 72 15

C. Nr. 14 . . 22 • M 9

— 15 . . . 18 11 24 9

— 16 . . . 40 * i II

— 17 . . .
5v 9 36 Th

- 18 . . . 64 w 1 9

— 19 . . . 38 9 9

- 20 . . . 42 9 9 9

— 21 . . . 29 It 9 9

D. Nr. 22 . . . . . . 3 52 21 •24 17

) Rubrikkerne ere fuldstændig

SSnder-Amiet 10. Febr. 1826

uangivet.

anfiJrte i Capitelstaxten for

tovenf. S. 9— 12). Coursen

i

1
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Nafnverb. å landsvisu hdr, er f)vi 1 al.

i

D. Nr. 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr, 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 86

— 37

Ebd. Rbsk Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 78 16 84 13 Va

'

2 78 16 84 13 Va•

2 68 16 24 13

12 18 72 15

1 24 23 42 18V4

1 26 23 72 19

1 20 22 63 18 Vi

1 23 42 18V4

6 90 23 72 19

4 83

3 44

3 16

4 12

3 60

6 • •

oo

1 72

1 78

1 31

» 60

77

4827.

16. Febr.

G. Nr. 38 3

— 39

— 40 . . , ,
*.

4 i * • « » «

— 42

— 43

Mebalverb å hverju hundraSi og hverri alin { fyr-

Idldum landaurum ver£ur:

Eptir Lilr. A, e&a fd&u 48.72

— B, — ullu, smjdri og I61g 20. »

— C, — ullar l6vinnu . . . 40.30

— D, — fiski 48. »

— E, — l^'si 22.81^/4

— F, — skinnavOrum . . . 23.72

En rae&alverba summa allra landaura, skipt mefi 6,

gjorir hefu&rae&alverb allra mebalver&a

[hdr.] 48 Rbd. 90 Sk. [og alin] 45 Sk.

J)egar mela skal fyrlalda landaura lil hundra&s, ver&ur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vi& hundrab

[o. s. V. see Taxt 10. Februar 1826] . , . . . 4 fj6rBiingar

nautaskinna, hundrab.

Reykjavik ])aaQ 46. Februar 1827.

Hoppe. Steingrimur Jénsson.

IX £. 10

45

46

8V4

44^/5

4 8%a

49
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*

1827. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Ve-

17. Febr. ster - Amtet, Thorsteinson, ang. Benyttelsen af

Jorden Grnnd ved Grundarfjord. Khavn den 17.

Februar 1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 591.

Efter at være ved Hr, Amtm." behagelige Skrivelse

af 12. Decbr. 1825 underrettet om de Grunde, hvor-

efter De har antaget at Faktor Helgesen og Kjijbmand

Kolbeinsen, som for Tiden eneste Borgere i Gronnefjords

(= Gruhdarfjord) Kjobstæd, maae være berettigede til at

, benytte den til Kjdbstaden henlagte Gaard Grund uden

Afgifts Svarelse, skulle vi ikke undlade herved tjenstl. at

melde Hr. Aratm. til behagelig Efterretning, at uagtet Kam-

meret ikke skjonner reUere, end at det maa antages, at

Jorden er i sin Tid skjænket til den paatænkte Kjdbsted

qua Commune, og ikke til hver enkelt Borger, som der

maatte etablere sig, saa haves dog, , efter de meddelte

Oplysninger, ikke Noget imod, at det nu indtil videre

haver sit Forblivende med, al Jorden uden. Afgift be-

nyttes af forbemeidte tvende Handlende, samt under

det Vilkaar, at de nye Borgere, som muligen der maatte

nedsætte sig, have lige Adgang med disse til at benytte

bemeldte Jord. — Bentekammeret den 17. Februar 1827.

17. Febr. Rentekammcr-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe,

ang. Udskiftning af Udmarker paa Alptanæs. Khavn

den 17. Februar 1827. — Rentek. isi. Copiebog 6,

Nr. 592.

Ved Hr. Stiftamtra.' behagelige Skrivelse af 4. April

f. A. har Kammeret modtaget herved tilbagefcilgende

Andragende med Bilage, hvori Bépstyrer Jdrund Olavsen

paa Hlid paa Alptanæs deels anholder om, atjden Ud-

mark, som udeelt benyttes af Indbyggerne i Alptanæs

Rep baade til TCrveskjær og Græsgange for deres Grea-

turer
,
maatte blive skiftet mellem de samtlige dertil

berettigede Gaarde, deels ogsaa paastaaet, at nogle af
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de til den forhenværende Kongsjord SvedhoU liggende 1827.

Hjaleier ere byggede paa den ikke udskiftede bælles "j;^]"^^^^'

Grund, uden at dertil er af Hans Majestæt, som Eier af

de tilgrændsende Jorder, givet Tilladelse.

I Anledning beraf skulde vi ikke undlade at melde

Hr. Stiftamtm., til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjcirelse for Vedkommende, at i Henseende til den an-

s5gle Udskiftning finder Kammeret, efter de oplyste Om-

stændigheder, sig ikke befoiet til at foranledige samme

foretaget for kongelig Regning, men maa, denne Sag

betræffende, henholde sig til vor Skrivelse' til forhen-

værende Stiftamtmand Moltke af U. Febr. 1824. Hvad

derimod angaaer den Misbrug af bemeldte Jorder, som

enten af Eieren af Svedholt eller Andre maalte være

eller blive foretaget, da forventes det FornOdne i saa

Henseende af Hr. Stiftamlm. paaseet, ligesom vi ogsaa

tjenstl. maae overlade til Uem at træffe saadanne For-

anstaltninger, at det kgl. Jordegods derved paa behcirig

Maade sikkres sine Rettigheder. Slulteligen undlade vi '

ikke at melde, at det af Adjunkt Gunibgsen optagende

Situalions-Kort over Bessestads Sogn, som Sysselmand

Finsen i sin Skrivelse til Hr. Stiftamtm. anforer at have

med Sagen tilsendt Dem, vedfulgte ikke Deres Skrivelse

til Kammeret, og ligeledes maae vi herved anmode Dem
om, i Overeensstemmelse med hvad der i saa Henseende

er befalet, for Fremtiden at lade folge en dansk Over-

sættelse af de i det islandske Sprog forfattede Ansøg-

ninger og andre Documenter, som henbcire til Sagerne

Rentekammeret den 17. Februar 1827.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over iNord- n. Febr.

og Oster -Amtet, ang. Forslag til Forandringer i

Lovgivningen om Delinquentsager. Khavn den

17. Februar 1827 1. Canc. 3. Departem. Brevbog

1827, Nr. 444 (blank i Brevbogen),

O jevnf. Canc. Skriv. 22. Septbr. 1827.

10»
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827. Foranlediget af et Forslag fra Etatsraad og Lands-

Febr. overrets-Assessor Einarsen, om nogle Forandringer i det

provisoriske Reskript af 25. Juli 1808, ang. Delinquent-

Sagers Forfolgning m. m. i Island, har Stiftamtmand

Hoppe, ved at tilstille Cancelliet adskillige derover ind-

henlede Betænkninger, andraget paa. at dette Reskript,

naar det var blevet modificeret efter disse Betænkninger,

maatte samles med Bestemmelserne i Reskr. af 3. Mai

1816 og 21. Mai 1823 i en ny almindelig Anordning,

der kunde trykkes med vedfoiet Oversættelse i det is-

landske Sprog.

Forinden Cancelliet i Anledning heraf foretager

videre, onsker man om enkelte Punkler at modtage

' Hr. Amtm/ nærmere Tanker.

Det er, blandt Andel, blevet bemærket, at Re-

skriptets § 7, forsaavidt den refererer sig til det ellers

ikke for Island gjeldende, saavel med For. af20. Febr.

1789, som med selve Indholdet af hiin § i Reskr. af

25. Juli 1808 uovereensstemmende, saml endog ved

Reskr. af IS. Oktbr. 1783 mærkelig forandrede Reskr.

af 2. Mai 1776 for Finmarken, giver Anledning til ad-

skillige Tvivl og Forviklinger. Cancelliet finder det der-

for Ijenh'gt, ved en ny Lovbestemmelse at fastsætte

Straffen for Tyverie og Hælerie, uden at Reskr. af 25.

Juli 1808 § 7 derved videre vil komme i Betragtning,

end forsaavidl Straffen i visse Tilfælde forvandles til

Pidskning, i hvilken Henseende dog den i sidstmeldte

Reskript fastsatte Grændse for Slagenes Antal ikke læn-

gere er anvendelig, da Reskr. af 3. Mai 1816 alene

herfor b5r tjene til Regel,

Cancelliet anseer det derimod tvivlsomt, om det da

vilde være fornddent at gjcire nogen særlig Bestemmelse

for Island med Hensyn til det saakaldte Nddtyverie.

Skjdndt den i Reskr. 2. Mai 1776 udlrykkehg hjemlede

Grundsætning, hvorefter Tyvsstraf bortfalder, naar Nogen

i uafværgelig Ndd, for at frelse sit Liv, bemægtiger sig

anden Mands Gods, ikke kan opgives, ligesom den og
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udtrykkelig er anerkjendl i de ældre norske og islandske 1827.

Love, og hvorhos der ogsaa findes Spor afsammeiden J*^- Febr.

aimindelige Landslov, saa bor denne Sætning dog kun

anvendes med den storste Varsomhed, og holdes inden

de snævreste Grændser, og den Frygt turde ikke være

ugrundet, som flere Embedsmænd have ytlret, om, at

der i Island gjcires en Anvendelse deraf, som kunde

^ være betænkelig for Ejendoms - Sikkerheden. Det er

ogsaa aldeles overeensstemmende med Sagens Natur,

at den. der i et sandt Nødstilfælde maatte være i den

Nodvendighed, hemmelig at bemægtige sig en Andens

Ting, uden Ophold bor anmelde delle Foretagende, og,

forsaavidt det staaer lil ham, erstatte Skaden, hvilket

sidste Reskr. af 2. Mai 1776 endog udtrykkelig paalæg-

ger ham; ligesom dette og, saafremt han dertil maatte

mangle Evne, rettelig maa paaligge det Distrikt, hvor

' han er forsorgelsesberettiget, -idet han blot, formedelst

i en N(5d, der undskylder denne Handling, har selv sat

sig i Besiddelse af det, Distriktet var pligtigt al yde ham.

Skj5ndt nu Reskr. af 2. Mai 1776 ogsaa vilde tabe

sin Anvendelse i Island, naar Reskr. af 25. Juli 1808,

saaledes som almindelig onskes, blev ophævet, paa det

nær, som ved en ny Anordning maatte gjentages, kunde

^ det dog hænde, at Principet om det saakaldie Nod-

lyveries Tilladelighed, der ikke hviler paa hiint Reskript

alene, kunde i Island allerede have grebet saa meget

om sig, al^ en udtrykkelig Lovbestemmelse om denne

Gjenstand, som Lovgiveren under andre Omstændig-

^ heder gjor klogest i at forbigaae, kunde være fornfiden.

Denne kunde da maaskee, i Forbindelse med hvad der

ellers bestemmes, lyde saaledes:

OmendskjCndt den i Reskr. af 2. Mai 1776 forr

kyndte Grundsætning, at det ei skal straffes som Tyverie,

naar Nogen af uafværgelig Nod bemægtiger sig Andens

Gods, fremdeles bliver i Kraft, saa vil det dog være

noie at iagttage, at denne Grundsætning, der i desæd-

f vanlige borgerlige Forhold er uden al Anvendelse, kun

I
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1827. b'6r komme i Betragtning i saadanne overordentlige Til-

17, Febr. fælde, hvor sligt Indgreb i Andres Eiendomme er umid-

delbar nodvondigt li! Livets Frelse, og Gjerningsmaudenj

saavel i Henseende til det han tager til sig, som Maa- i

den hvorpaa han udforer det, ikke gaaer videre end

Nødvendigheden for hiinl Oiemeeds Opnaaelse uom-

gjængelig fordrer; og ligesom det derhos er hans Pligt,

snarest muligt at erstatte Eieren sit Tab, hvilken Pligt,

saafremt han dertil mangler Evne, vil i hans Sted paa-

ligge det Fattigdistrikt, hvorunder han er forsorgelses-

beretliget, saa bc>r han og, saasnart sligt Tilfælde er

indlrufl'et, uopholdelig, og i del seneste inden 8 Dage,

anmelde saadant, enten for Eieren, eller for Syssel-

manden, eller Repstyreren, samt endeligen meddele en-

hver Oplysning om Sagens Omstændigheder, der maalte

blive ham affordret. Forsømmer han delte, har han i

ethvert Tilfælde, hvor Sagens Omstændigheder ere tvivl-

somme, Formodningen imod sig. I

Cancelliet maa, med Hensyn til alt Foranførte,

tjenstlig udbede sig Hr. Amtm.* Betænkning behagelig

meddeelt, om slig Bestemmelse maatte være nødvendig

eller tilraadelig, eller om det ikke, til at afværge de

Misbrug, som den i det ved Reskr. af 25. Juli iSOSpaabe-

raable Reskr. af 2. Mai 1 776 antagne Grundsætning ved An-
j

vendelson kunde anledige, kunde være nok, al Intet derom

blev gjenlageti den Anordning, hvorved begge disse Re-

skripter sæltes ud af Kraft. — Ligeledes ønsker Cancelliet

at modtage Deres Tanker, om og hvorvidt det, uanseet at

Canc. Skriv, af 24. Febr. 1 8 1 () har erklæret Plak. af 1 2. Juni
|

1812 for gjeldende i Island, maatte være gavnligt, at

Leiermaal i Island belægges med Straf. — Endelig

maa Collegiet tjenstl. udbede sig Hr. Amtm." behage-

lige Yttringer over det i vedlagte, af Assessor Thor-

arensen afgivne Erklæring, indeholdte Forslag, angaaende

en Modification i (Jen hidtil paa Island in specie for

' første Gang begaaet Tyverie gjeldende Slraf, hvilket
^

Forslag, naar dets Anvendelse iøvrigt kan bestaaemed

I
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locale Forhold, synes at fortjene Opmærksomhed. — 4

Med Svaret cinskes Bilaget tilbage, — Det kongelige ^
Danske Cancellie den 17. Februar 1827.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio fflai 20.

1827 til samme Tid 1828. Vester-Amt. 20. Februar

1827. — Islandsk: Original- Aftryk som Schema, trykt

hos Schultz i Ejdbenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med

de passende Tal, 2 Blade i d*", hvoraf Exemplar haves i det

islandske Departement; jevnf. Sig. Hansen : «Um verMagsskrår"

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

^ Capiluls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Bar&aslrandar, Isafjar&ar og Stranda syslur

j Islands vestur-amti, gildandi fra miBju Maji måna&ar

1827 (il somu li'&ar 1828.

Vciru og aura Nafnverti. å landsvisu hdr. er{)vil

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. RbsJ:.

A. Nr. !• . . . . . 21 14 21 14 17

2 . . . . . . 3 17 19 6 15

3 . . . . . 4 15 24 90 20

4 . . . . 3 9 24 72 20

1 91 23 36 19

S4 23 % 18

88 »

8 . . . . . . 13 4 13 4 10

9 • . - # « . . 9 91 13 25 10

B. Nr. 1 « * • * 16 20 » 16

2 . . . . 13 16 24 13

16 Va 20 60 16V2

16 20 16

C. Nr. 1 * « t •
» 1

14Va 9 6 774

25 'A « » i

4 . . . . Vh 8 42 7

5 . . . , 50 1

o Rubrikkerne ere fuldstændig anfbrte i Capitelstaxten for

Véster-Amtet 20. Febr. 1826 fovenf. S. 12—13). Coursen

uangivet.



Capitelstaxt for Vkstbr-Amtbt.

1827.

20. Febr

Vbni og aura

tegundir.

C. Nr. 6 . .

— 7 , .

— 8 . .

D. Nr. 1

— 2

— 3

— 4

— 5

E. Nr. 1

— 2

3 * • * • * *

— 4

F. Nr. 1

Nafnverb. k landsvisu hdr. er {ivi 1 al

« •

2

3

4

5

6

7

G. Nr. 1 ......
— 2

— 3

— 4

Kbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

94 B \ »

23 Va a D

* 20 II •

3 9 18 54 15

2 88 17 48 14

2 67 16 18 13

2 34 14 12 11

2 46 14 78 12

1 12 16 84 13 Vs

1 12 16 84 13 Va

1 9 16 39 13

1 2V3 15 37 12

3 93 15 84 13

3 19 • • •

2 21 • -

1 64 •

2 44 • • •

5 • •

3 >

1

II

71

1 31

« 58

85

5 * « * «

6

Mefcalverb a hverju huudrafii og hverri alin i

fyrlbldum landaurum verfeur:

Eptir Litr. eba frftu 20.31

— B, — ullu, smjori og t6Ig

— C, — ullar I6vinnu . . . 8.72

— D, — fiski 16.23

— E, — \fs\ . 16.37

— F, — skinnav5rum . . . 15.84

En medalvcrba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjOrir hofubm ebalverb allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 13 Sk. [og alin] 13 Sk.

I6V4

15V3

7

13

13

13
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pegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verfeur: 1827.

Eplir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab
^o'^^eb

[o. s. V. som i Taxt 20. Febr. 1826, ovenf. S. 12—15] ...

4 fj6rbiingar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contoiri, J)ann 20. Februar 1827.

Thorsteinson. Gubmundur Jénsson.

Reskript til Stiftamtmanden og Amtmændene ai- Febr.

ilsland, ang.Ophævelse af Forpligtelsen for fattige

Bora at tjene i Reppen. Rhavn den 21. Febr.

1827. — Canc 3. Dep. Registr. 1827, 36 (Nr. 150). Coll.

Tid. 1827, S. 169—173 (med Motiver^j Fogtman (Ålgreen-

Ussing) Vn. 11, 2. H., S. 101—102 (med Anmærkning efter'

de i Collegial-Tidenden anférte Motiver); P. Pétursson, Hist.

Eccl. Island., S. 252. — Islandsk; Uddrag i Sunnanp6st,

CVibey 1835. 8-«.) 1835. I, 43.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. (V. G.). Os er af

Vort Danske Cancellie allerund. foredraget, hvorledes

Bestemmelsen i § 11 af For. 3. Juni 1746 om Muslugten

paa Vort Land Island findes mindre hensigtsmæssig,

forsaavidt det deri er fastsat, at Bern, som opdrages

af Almisser og Andres Godhed, naar de tilvoxe, ei

maae fæste sig bort i et andet Distrikt, saalænge de

kunne faae forsvarlig Tjeneste i den Rep, hvor de ere

opdragne. Efter at have taget denne Sag, tillige med

de alierund. anfcirle Grunde, i allerhSieste Overveielse,

give Vi Dig hermed tilkjende, at Vi allern, ville have

ommeldte Bestemmelse i den 11. § af For, 3. Juni 1746

ophævet. — Derefter Du Dig allerund. haver at rette

og det Fornfidne i Overeensstemmelse hermed at for-

anstalte. Befalende Dig Gud I Skrevet i Vor kongel.

Residentsstad Kj^benhavn den 21. Februarii 1827.

\

Cancellie -Plakat ang. ange Forbryderes Hen- 27. Febr.

dommelse til Tngthns-Arbeide istedenfor Fæstning.
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1827. Khavn den 27. Februar 1827. — Publiceret ved

27 Febr Landsoverretten i Island den 14. Juni 1827 og i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli s. A., men erklæret ,(ligefrem an-

vendelig" i Island ved Canc. Circ. 27. Mai 1828. — Canc. 2,

Departem. Registr. XXVIII, 43 (1827, Nr. 179*> Original-

Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1827, S. 153—156 Cmed

Motiver). Qvart-Forr. for 1827, S. 24^ Schou XIX, 401. —
Islandsk: trykt i den af den islandske Landsoverret ifcilge

Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af de Island

vedkommende Love og Anordninger m. v., S. 246; Udtog i

Sunnanp6st. 1835, S. 43—44.

Plakat, angaaende Forbryderes Hendommelse til

Tugthus- eller Forbedringshus - Arbeide istedetfor til

Fæstnings- Arbeide, naar de, forend de have fyldt det

20*' Aar, sættes under Tiltale.

Paa Cancelliels allerund. nedlagte Forestilling har

det behaget Hans Majestæt, ved allerh. Resolution af

14. d. M., allern. at befale:

,jAt unge Mennesker, der forend de have fyldt deres

20*' Aar sæltes under Tiltale for Forbrydelser, der efter

Anordningerne vilde medfiirt Straf af Fæstnings-Arbeide,

herefter skulle dammes til Tugthus -Arbeide, saafremt

de have gjort sig skyldige til Arbeide for Livstid, eller

forbrudt deres Ære, og til Forbedringshus-Arbeide i de

Tilfælde, hvor de have paadraget sig foranfdrte Straf

paa en vis Tid og uden Ærens Tab".

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkomniendes

Efterretning og' allerund. Efterlevelse. — Det kgl. Danske

Cancellie den 27. Februar 1827.

S. Marts. CaDcellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands

Nord- og Oster-Amt, ang. Handel med ustemplede

Spillekort. Khavn den 3. Marts 1827. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 561, Fogtm. CAlgreen-Ussing)

VII. 11, 2. H., S. 116.

Foranlediget af den med Hr. Amtm.* Skrivelse af

i 3. Decbr. 182o indkomne Foresporgsel fra Kammer-
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assessor og Sysselmand Tvede, om Piak. af 29. August

1818, ang. Straffen for Handel med eller Brugen af
Ôl

ustemplede Spillekort, kan ansees gjeldende i Island,

skulde man, efter herom at have brevvexlet med det

kgl. Rentekammer, lil behagelig Efterretning og videre

Bekjendlgjcirelse tjenstlig melde, at Anordningerne imod

Brugen af ustemplede Spillekort ikke kunne ansees

gjeldende i Island, hvor Stempel-Afgifter ikke ere paa-

budne. — Det kgl. Danske Cancellie den 3. Marts 1827.

Forordning for Danmark, ang. Hoiesterets-

Advokaters Salair m. v. Khavn den 7. Marts

1827^. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 14.

Juni 1827, men ikke i Synodalforsamlingen i Reykjavik. —
Canc. 2. Departem. Registrant XXVIII, 49 (1827, Nr. 207).

Original- Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1827, S. 193—201

(med Motiver). Qvart-Forr. for 1827, S. 26- 28^ Schou XIX,

401—403. — Islandsk: Udtog i Sunnanpdst. 1835, S. 44.

- Forordning for Danmark, om Salarium for H<5ieste-

rets-Advokaterae og Landsoverrets-Prokuratorerne i de

Justits-Sager, hvilke de udfore som Actores.

Vi Frederik den Sjette &c. G: V.: Da Vi have

bragt i Erfaring, at det med befalede Sagers Udforelse

forbundne Arbeide, hvorfor der allerede ved Forordn,

af 24. Oktbr. -1806 blev forundt Underrets-Prokuratorerne

Betaling, i. de senere Aar er i en betydelig Grad blevet

byrdefuldere for HSiesterets-Advokaterne og Landsover-

rets-Prokuratorerne i Danmark, end det tilforn har været,

saa have Vi taget under Overveielse, om ikke Forord-

ningens Bestemmelser ganske eller tildeels kunde være

at udvide til Bedste for disse Embedsmænd. Imidler-

tid have Vi, efter alle Forholds noiagtige Overveielse,

ikke anseet det nodvendigt, at give dem Ret til Sa-

larium i fornævnte Sager i det samme Omfang, som

det, hvori saadan Ret ved Forordn, af 24. Oktbr. -1806

O fieskr. 21. Decbr. 1831j Plak. 9. Mai 1855.
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1827. er blevet Underrets- Prokuratorerne tilstaaet, men have

7. Marts, fundet det lilstrækkelii^t, lil deres Kaars Forbedring, at

sikkre dem nogen GodtgjSrelse i de Justitssager, bvilke

de udfore som Actores. — Thi byde og befale Vi her-

ved som fcilger:

1) Advokaterne ved Vor Hoiesteret, saavel som de

ved Vor Lands- Over- samt Hof- og Stadsret i Kjoben-

havn, og ved Vor Landsoverret i Viborg ansatte Pro-

kuratorer, bor for Fremtiden nyde Salarier i Justitssager,

forsaavidt de, som Actores, udfcire samme; hvilke Sa-

larier blive at bestemme af vedkommende Kelter ved

Sagernes Paakjendelse. — 2) Da Salariet ikke er be-

stemt til at indeholde en fuldstændig Betaling for Sag-

forernes Arbeide i Actions-Sager, men kun nogen Godt-

gjorelse for det ved Tidsomstændighederne foraarsagede

'Misforhold imellem deres Fordele og Byrder, saa skal

det for Hoiesterets-Advokaterne kun være lORbd. Scilv

i aldeles korte og simple Sager, men i Sager af storre

Omfang forhGies indtil 30 Rbd. Solv, og for Prokura-

torerne ved Overretterne i Danmark 5 Rbd. Solv i

korte og simple Sager, men i Sager af stcirre Omfang

forhoies indtil 15 Ubd. Solv. — 3) De Salarier, som

saaledes tilkjendes Sagfdrerne, blive, naar de ikke kunne

erholdes hos de Domfældte, at udrede af den Kasse,

som efter enhver Sags Beskaflfenhed, i Overeensslem-

melse med Anordningerne, maa bære de civrige med

Sagen forbundne Omkostninger. — 4) Derimod skulle

Hciiesterets - Advokaterne og Prokuratorerne ved Over-

retterne i Danmark fremdeles, som hidtil, uden nogen

Godtgjorelse udfore de Sager, hvori de beordres som

,

- Defensores, ligesom det og i de Sager, som det befales

dem at udfcire ifolge beneficia paupertalis eller pro-

cessus gratuiti, vil have sit Forblivende ved den Ad-

gang til Salarium af den tabende Modpart, som For-

ordn, af 3. Junii 1796 § 42 hjemler dem, uden at det

Offentlige i noget Tilfælde maa bebyrdes med Salarium

lil fornævnte Sagførere i delte Slags Sager. — Hvor-
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efter alle Vedkommende sig allerund. have al rette. — 1827.

Givet i Vor kgl. Residentsstad Kj6benhavn den 7. Maris

1827.
7. Marts.

Rentekammer-Circnlaire ti] stiftamtmanden og lo. Marts.

Amtmændene i Island, ang. Vedblivelse af Fiske-

præmier i eet Aar. Khavn den 10. Marts 1827,

— Rentek. Isl. Copieb 6, Nr. 608—610.

Med Hensyn til, at de 10 Aar, i hvilke der ved

allerhbieste Resolutioner af 12. Februar 1817 og 15.

April IH 18 er udlovet Præmie for Skibe fra 8 til 15

Gommercelæster, som udredes til Fiskerie under Island,

ere ved forrige Aars Udgang udlObne, har Kammeret

paa forventel i)Uevn. Approbation tilladt, al Adgang til

ovennævnte Præmie maa endnu for indeværende Aar

under de sædvanlige Betingelser staae aaben for Ved-

kommende, hvilkel vi ikke skulle undlade herved at

comraunicere Hr. Stiftamlm. (Amtm.) til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjbrelse i Sbnder-Amlel (N. N. Amtet),

ved derhos al udbede os Deres behagelige Betænkning

snarest muligen meddeelt, om og hvorvidt det kunde

ansees hensictsmæssigl, at en lige Præmie blev paany

tilslaaet fra næste Aars Begyndelse. — Rentekammeret

den 10. Marts 1827.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over lo. Marts.

INord- og Oster -Amtet, Grimm^ Johnsson, ang.

Indsvindings-ProceDter paa Smor af Elostergods-

erne. Khavn den 10. Marts 1827. — Rentek. isi.

Copieb. 6, Nr. 629.

I Anledning af det med Hr. Amtm.* behagelige

Skrivelse af 20. f. M. modtagne Andragende fra Ad-

ministrator Christian Johnsen, hvori han anholder om
at godtgjores 5 pGt. eller 52 Rbd. 86 Sk. Repræ-
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1827.

10. Marts.

sentativer for Indsvinding paa Qyildeleiesmdrret af

Munkethveraa Klostergodses nordre Port og Norder

Syssels Ombudsjorder for Aarene 1819 til 1825 incl,

skulde vi tjenstl. anmode Hr. Amtm. om, at lilkjende-

give bemeldte Administrator Johnsen, at dette hans

Andragende ikke kan bevilges. Forsaavidt derimod

Qvildeleiesm5rret i Fremtiden leveres af Yderne in na-

tura, og igjen paa lige Maade lilsvares af Administrator,

har Kammeret ikke Noget imod, at der af detQvanlum

Sm5r, han paa saadan Maade modlager og aQeverer,

tilstaaes ham for Indsvinding 5 pCt., saafremt han har

haft Sm(5r.ret saalænge i Forvaring, at denne Indsvinding

kan antages at have fundet Sted. — Hvilket vi saaledes

efter de stedfindende Omstændigheder i forekommende

Tilfælde maae overlade til

stemmelse, da den tilslaaede Indsvinding derefter vil
h

passere til Omdrag i Regnskaberne, imod at Hr. Amt-

mandens dertil meddeelte Approbation ved Regnskaberne

fremlægges. — Rentekammeret den 10. Marts 1827.

Hr. Amtm.' behagelige Be-

is. Marts. Reiitekammer-Skrivelse til de islandske Kjob-

mænd, B. Sivertsen og C. A. Jacobæus^ ang.

Tilforsel til Island. Khavn den 13. Marts 1827.

— Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 637.

I Anledning af Hr. KjSbmand Siverisens og Hr.

KjObmand Jacobæus paa samtlige islandske KjCbmænds

Vegne under 23. Oktbr. f. A. gjort Andragende, hvqr

de, paa Grund af, at det med Hensyn til nærværende

Kornpriser og Conjunclurer for den islandske Handel

ikke formenes rimeligt, at der i indeværende Aar vil

blive gjort den sædvanlige Udredning til Island, an-

holde om, at de i bemeldte Land etablerede Handels-

mænd maatte af de kongelige Magaziner blive til Ud-

førsel til Island overladte Kornvarer til saa billige Priser,

at disse kunne sælges sammesteds uden at Priserne

deiT blive synderlig forhciiede, undlade vi ikke herved
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at melde til Efterretning for vedkommende Handlende, <827.

at da Rentekammeret ei er i Besiddelse af ^^ti^^^j^^^rtB-

Fond eller Kornbeholdning, som til det ansogte Oiemed

kan anvendes, seer det sig ikke i Stand til at opfylde

Deres Onske. Skulde efter disse Omstændigheder de

islandske Handlende ei kunne sikkre Landet i inde-

værende Åar en passende Tilforsel af FiJdevarer og

andre Nodvendigheds - Artikler, vil Kammeret see sig

nddsaget til allerund. at andrage paa en passende For-

andring i de for islands Forhold til fremmede Hand-^

lende gjeldende Anordninger, som kunde bevirke Lan-

dets Forsyning ved Tilforsd fra fremmede Steder, -rr-

Rentekammeret den 13. Marts 1827.

Kongelig Resolution ang. OverladelsenafPlad- i4. Marts,

erne m.m. til de islandske Sokort til det kongelige

Sijkort-Archiv. Khavn den 14. Marts 1827. —
I Rentekammerets Foreslilling 6. Marts bemærkes, atArbeidet

ved Udgivelsen af de islandske Kystkort og tilhbrende Be-

skrivelser var efterhaanden sat i Værk under Contra-Ådmiral

Ltiwendrns Bestyrelse, overeensstemmende med Resol. 2. Juli

1817. Saaledes var i Åarene 1818 tii 1826 udgivné 6 islandske

Kystkort, samt 3 Hefter Kystbeskrivelser, saa at der nu intet

mere stod tilbage at udgive af disse Kort og Beskrivelser. —
Til Udgifterne ved disse Arbeider i det nævnte Tidsrum (1818-

1826) var anviist af den kgl. Kasse ialt 6,958 Rbd. 48 Sk.

Sedler og Tegn. Desforuden var af den kgl. Kasse udbetalt

til Graahs Expedition til Island 1821 : 393 Rbd. 60 Sk. r, S.

og 2107 Rbd. 80 Sk. S. og T. (Resol. 14. Marts I8213. Af

de til Korternes Udgivelse calculerede og bevilgede 10,000 Rbd.,

blev der saaledes tilbage omtrent 500 Rbd., og naar det, der

var indkommet ved Salg af Korterae og Beskrivelserne, ialt

755 Rbd. 69 Sk. r. S., drages fra, blev hele Bekostningen til

Udgivelsen omtrent 8,500 Rbd. Sedler. — Sbkort-Archivets nu-

værende Bestyrer, Capitain-Lieutenant Zahrtmann, havde nu

foreslaaet, at Pladerne til disse Kystkoit maatte overlades SO-

kort-Archivet, hvilket Rentekammeret ogsaa understøtter, da

Indtægten af Salget var saa ubetydelig (omtrent 100 Rbd,

aarlig) og antages at ville efterhaanden formindskes, og da
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1827. nian saaledes blev befriet for at holde særskilt Conto over en
—— aaa ubetydelig Gjenstand. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

14. Marts. i827 Å, Nr. 89.

Vi ville allern. have Sc5korl-Archivet overladt Plad-

erne til de over de islandske Kyster og Havne ifSlge^

Vor Resolution af 2. Juli IHlT udgivne Sdkort, tillige

med Oplaget af de til disse horende trykte beskrivelser,

samt det i Behold værende Papir, saaledes at den Ind-

tægt, der ved Salg af Kort og Beskrivelser i Fremtiden

maatte indkomme, ikke længere, i Overeensstemmelse

med ovennævnte Vor Resolution, bliver at indbetale i

Vor. Kasse, men kommer bemeldte Archiv tilgode. —
Khavn den U. Marts 1827^

17. Marts. GanceiHe-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt- ,

mændene i Island, ang. Udvidelse dertil af nogle

i 1825 ndkomne almindelige Anordninger. Khavn f

den 17. Marts 1827. — Canc. 3. Depart. Brevb. I827,

Nr. 698. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 11, 2. H., S. 137—

1385 jevnf. Colleg. Tid. 1830, S. 745—747. — Islandsk:

Sunnanp6st. 1835, S. 44.

Efter at hava brevvexlet med det kgl. Rentekam-

mer, angaaende hvilke af de for Danmark i Aaret 1825

gjennem Gancelliet udkomne almindelige Anordninger

enten med visse Modificationer, eller uden samme,

kunde være gjeldende i Island og paa Færtierne, er

Cancelliel med bemeldte Kammer enig i, at el'lerfcilsende

Anordninger ligefrem sammesteds maae ansees anvende- \

lige, nemlig:

1) Plak. af 20. Januar 1825, ang. Forandring i §3
af den ved Gane. Plak. af 30. Juli 1818 kundgjorte

allerh. Resolution af 29. s. M., om Reglerne, hvorefter

( "ommunication af Resolutionen til det kongelige SOkort-

Årchiv ved Rentek. Skriv. 7. April 1827. Rentek. Isl.

^ Copieb. 6j Nr. 706.
(
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Qvarlals-Coursen sættes. — 2) Plak. af II. Marts s. A., 1827,

ang. Vacciaationsvæsenets Henlæggelse under det kgl. 17. Marts.

Sundheds-GoUegium. — 3) Plak. af 7. April s. A., ang.

Afdragsrettens Ophævelse mellem Danmark og samtlige

hertugelige Nassauske Lande. — 4) Plak. af 20. s. M.,

indeholdende nærmere Bestemmelser ang. Processens

Omkostninger i beneficercde Sager m. v. — 5) For. af

18. Mai s. A., ang. trasserede Vexler, — 6) Plak. af

23. Juni s. A., ang. Afdragsrettens Ophævelse mellem

Danmark og Nederlandene; og — 7) Plak. af 15. Oklbr.

s. A., ang. Afdragsrettens Ophævelse mellem Kongeriget

Danmark og det forenede Kongerige Storbritannien og

Irland.

Ved herom at underrette (Til.) skulde Cancelliet, i

Kraft af den dette Collegium, som Dem bekjendt, under

6. Juni 1821 meddelte allerh5ieste Bemyndigelse, tjenstl.

anmode Dem om, at foranstalte fornævnte Anordninger

kundgjorte til Efterlevelse i det Dem allern. anbetroede

Amt, dog saaledes, at Plak. af 20. April bliver uden

Anvendelse i hvad den forudsætter om stemplet Papirs

Brug. — Hvad derimod angaaer de bvrige i Aarei i825

gjennem Cancelliet emanerede almindelige Anordninger,

maa man tjenstlig udbede sig Deres Betænkning med- .

deelt om, hvorvidt:

a) Forordn, af 20. April, ang. Straffe for forskjellige

Deellagere i Sdroverie, samt Behandlingen af de denne

Misgjerning angaaende Sager. — b) Plak. af 28. Maji,

ang. Behandlingen af Sager, som angaae Opfostrings-

hjelp til uægte Bdrn. — c) Plak. af 1.4. Juni, ang. Be-

sættelsen af Skolelærer-Embederne i de Skoler i Dan-

mark, hvor den indbyrdes Underviisnings-Methode er

indfort, m. v. — d) Plak. af 25. August, ang. Udvidelse

af Plak. af 25. Marts 1824, betræffende Opfiskning af

Ankertouge m. v. paa Helsing(3rs Rhed. — e) Plak. af

4. Oktbr., ang. Taxt for Lægers Forretninger for det

Offentlige, samt om den Betaling, der tilkommer en

MX, B. ^ 11

r
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1827. Physikus for et Apotheker-Subjekls Pr5velse;'og f) For.
I

^^^""^^J^^
af 2. Decbr., ang. Slrandings-Commissionairers Salarium,

j— enten heelt eller med visse Modificationer, og i saa
!

Fald hvilke, paa Island kunde anvendes. — Det kgl. !

Danske Canceilie den M. Marts 1827.

17. Marts. CanccUie - Sknvelsc til Rentekammeret, ang.

Udvidelse til Island af nogle Lovbnd fra 1825. i

Khavn den 17. Marts 1827. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1827, Nr. 698. Fogtm. (Algreen-Ussing) VH. 11, 2. H.,

S. 138 Ånm.

Efter at have modtaget det kgl. Rentekammers Be-

tænkning i ærede Skrivelse af 19, August f. A.*, be-

træffende, hvorvidt de i Lobet af Aaret 1825 herigjennem

emanerede almindelige Anordninger enten ligefrem eller

med visse Modificationer kunde ansees gjeldende saavel

paa Island som Færoerne, har man under Dags Dato,

i Overeensstemmelse med hvad velbemeldte Kammer '

i fornævnte Skrivelse har yttret, anmodet vedkommende

Amtmænd om at foranstalte kundgjort til Efterlevelse

sammesteds:

[Nr. 1—7 som i næstforegaaendé Cancellie-Skrivelse], —
Plak. af 7. April 1823, angaaende at Vexler mellem

Vestindien og de danske europæiske Lande maae træk-

tes med 6 Maaneders Sigt, og Plak. af21.Septbr. s. A.
j

om, at Vexler, som trækkes paa udenrigske Steder,

maae lyde paa 6 Maaneder efter Dato, har man der-

imod efter noiere Overveielse fundet kunde bortfalde,

baade for Island og Færoerne, da hvad Island angaaer

For. af 18. Mai 1825 § 9' indeholder, at alle Vexler, «

som trækkes paa og fra samme, kunne stiles paa 6

Maaneder, altsaa de nævnte Plakater forsaavidt ingen

Virkning ville have, og der vel mellem Faerde og Vest-

' indien, samt Udlandet, finder saa liden Vexelforbindelse

') jevnf. Canc. Skriv.. 22. April 1826.
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Sted, al hine Plakaters Udvidelse dertil, som, hvad in 1827.

specie Flak. af 21. Septbr. angaaer, dog' ikke kunde ^TT^TT"
skee uden Modification, ikke synes fornoden.

Cancelliet har derhos anmodet fornævnte Amtmænd

om, at indkomme med nærmere Betænkning om, hvor-

vidt [Litr. a—f som i naestforegaaende OaDcellie - Skrivelse]

enten ligefrem eller med visse Modificationer, og i saa

Fald hvilke, paa Island og Færoerne kunde anvendes. —
Hvilket man ikke skulde forbigaae herved tjenstligst at

tilmelde velbemeldte Kammer til behagelig Underretning.

Det kongelige Danske Gancellie den 17. Marts 1827.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe, i7. Marts,

ang. Bortforpagtning af Æderfuglevarpet paa Vest-

mannoerne, Khavn den 17. Marts 1827. —
Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 639.

Ved Hr. Stiftamtm.' behagelige Skrivelse af 16.

Septljr. f. A. have vi modtaget den af Sysselmand Abel

paa Kammerets nærmere Approbation afsluttede Con-

trakt med islandsk Kjobmand Westy Petræus og Snæ-

bjbrn Benedictsen, Sognepræst til Ofanleiti Præstekald,

hvorved disse imod en aarlig Afgift af 10 Rbd. rede

S5lv overdrages Edderfugle-Varpet paa VestmanniJerne

i Forpagtning i 4 Aar fra indeværende Aars Begyndelse

at regne.

I Anledning heraf skulle vi, ved herhos at lade

folge en Gjenpart af fornævnte Contrakt, tjensll. melde

Hr. Stiftamtm. lil behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjbrelse for Vedkommende, at Kammeret efter de op-

lyste Omstændigheder approberer samme, og maae vi

derhos tillige anmode Hr. Stiftamtm. om, saavel at til-

kjendegive Sysselmand Abel, at han har at foranledige

den aarlige Forpagtningsafgift indbetalt lil Islands Jorde-

bogskasse, som ogsaa at tillægge Landfoged Thorgrim-

son Ordre til at beregne fornævnte Forpagtningsafgift

til Indtægt i de for ovenmeldte 4 Aar aflæggende Jorde-

11*
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1827. bogs -Regnskaber. Icivrigt maa Sysselmand Abel aar-

lT~Marts
^'^^''^ indberette til Hr. Stiftamtm. Varpets Tilstand,

samt hvorledes det af Forpagterne benyttes, hvorom vi

da hos Dem vente nærmere Underretning, ligesom vi

ogsaa forinden Forpagtningens Udl(3b udbede os med-

deelt Deres nærmere Forslag om, hvad Anvendelse der

med samme bor foretages for den fdlgende Tid. ^
Rentekammeret den 17. Marts 1827.

17. Marts. CailGellie - SkHvelse til Rentekammeret, ang.

Udvidelse til Island af nogle almindelige Lovbad

fra 1826, Khavn den 17. Marts 1827. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 627.

Cancelliet har taget under Overveielse, hvorvidt de

i Lcibet af det afvigte Aar herigjennem emanerede al-

mindelige Anordninger enten ligefrem eller med visse

Moditicationer kunde gjcires gjeldende paa Island og

Færoerne, og blandt bemeldte Anordninger formener

Cancelliet, al fcjlgende ligefrem kunne bekjendtgjores

til Efterlevelse paa fornævnte Besiddelser, nemlig:

1) Plak. af 19. April 1826, ang. Forandring i For-

ordn, af 29. Juni 1764 og Reskr. 3. Marts 1774. —
2) Plak. af 28. Septbr. s. A., ang. Afdragsreltens

Ophævelse mellem Kongerigel Danmark og de forenede

amerikanske Stater;, og — 3) Plak. af 27. Decbr. s. A.,

ang. Afdragsreltens Ophævelse mellem Danmark og

Kongerigerne Sverrig og Norge.

Derimod anseer Cancelliet det rigtigst at indhente

nærmere Betænkning fra vedkommende Overovrigheder,

om, hvorvidt lolgende i Aaret 1826 herigjeunera ema-

nerede Anordninger enten heelt eller med visse Modi-

ficationer, og i saa Fald hvilke, sammesteds kunde an-

vendes, nemlig

:

a) Plak. af 22. Februar 1826, indeholdende nogle

nærmere Bestemmelser af visse kongelige Embedsmænds

ForpUglelse til Indskud i den almindelige Enkekasse,
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m. V., og — b) Plak. af 14. Juli s. A., ang. Indskud i 1827.

Enkekassen af Prokuratorer samt Landphysici og Di- T^T'^T^
striktschirurger.

Ved at meddele det kongelige Rentekammer Fore-

staaende, skulde man over denne Sag Ijensti. udbede

sig Sammes Betænkning behageligst meddeelt. — Det

kgl. Danske Gancellie den 17. Marts 1827.

Caocellie-Plakat ang. Clvartals-Conrs. Khavn 20. Marts

den 20. Marts 1827. Publiceret ved Landsoven-etten

i Island den 14. Juni 1827, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli s. Å., og skulde være gjeldende i Island fra

1. Juli til 31. Decbr. 1827 (Plak. 11. Mai 1819). — Canc. 2.

Depart. Registr. XXVII, 60 (1827, Nr. 261). Original-Aftryk

hos Schultz. Coll.Tid. 1827, S. 220. Qvart-Forr. 1827, S. 31;

Schou XIX, 405. Jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 42—43.

Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1827.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Commiltee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1827 skulle modtages i alle de Solvbetalinger, der, efter

allerhoistbemeldte aabne Brev, kunne afajores med Rigs-

banksedler, bestemt til '^^lo imod 100 Species eller

200 Rbd. rede Solv, saa at 1 Rbd. Scilv i alle foranforte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 12 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn. — Hvilket herved kundgjores til alle

Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Gancellie

den 20. Martii 1827.

Forordning ang. Udvidelse af Biskoppernes 23. Marts.

Myndighed. Khavn den 23. Marts 1827. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 14. Juni 1827,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s, Å., men fOrst

udvidet til arbitrairt at gjelde for Island ved Reskr, 14. Novbr.
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1827. 18325 jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 82. — Canc. 2. Departem.

23. Marts. Registr. XXVII, 6S»»—69 (1827, Nr. 270).' Original-Aftryk hos—
^ Schultz. Colleg. Tid. for 1827, S. 252—255 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1827, S. 36—38: Schou XIX, 408—410.

FononDNiNG, hvorved Biskopperne bemyndiges til

at bevilge nogle Undtagelser fra Confirmationsanord-

ningerne.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at ligesom Vi,

ved Forordning af Dags Dato, have bemyndiget Amt-

mændene og andre i Classe med dem staaende Ovrig-

heder til at afgjore adskillige Sager, som forhen maatte

andrages for Vort Danske Cancellie, saaledes have Vi

og fundet Anledning til, at tillægge Biskopperne Be-

myndigelse til at bevilge enkelte Undtagelser fra An-

ordningerne om Gonfirmationen. Thi byde Vi, som

følger:

\) Det skal i Fremtiden være Biskopperne over-

ladt, at bevilge Borns Antagelse til Gonfirmation, uagtet

der maatte mangle dem noget i den befalede Alder af

14 Aar. Men, ligesom slig Undtagelse ei bor tilstedes,

hvor ikke særdeles Grunde, hentede af Forældrenes

Kaar eller Barnets Bestemmelse, anbefale samme, som

eri for dets Velfærd vigtig Gjenstand, saa bi5r det n5ie

paasees, at Barnet tilfuldc har alle i Skoleanordningerne

foreskrevne Kundskaber, samt at der i dets Sæder og

Opforsel Intet er, som kan være til Hinder for slig Be-

. gunstigelse. Endelig maa og kun en kort Tid eftergives,

,
og selv under de mest anbefalende Omstændigheder

ikke mere end 6 Maaneder. lovrigt btir vedkommende

Præstes og Provstes Erklæring være erhvervet, inden

Biskoppen meddeler slig Dispensation. — 2) I folgende

Tilfælde skal Biskoppen være bemyndiget til at tilstede,

at Gonfirmation holdes udenfor de dertil befalede Dage

:

i) naar den Præst, der skal forrette Gonfirmationen,

bliver syg; dog kan Gonfirmationen, af den Aarsag, ei

udsættes over 3 Uger, da der, hvis Præsten ei sættes

i Stand til inden denne Tids Forl5b selv at forrette
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Gonfirmalionshandlingen, bor drages Omsorg for al dea 1827.

udfores af en anden; — 2) naar et Barn, der skal 23, Marts,

confirmeres, formedelst Sygdom ei kan fremstille sig

paa Gonfirmationsdagen; thi da kan Præsten af Biskop-

pen bemyndiges til at confirmere samme paa en anden

Sondag, eller paa en Ugedag, hvorpaa der holdes Guds-

tjeneste; — 3) naar Sognets Beboere for det meste

leve af Scifarten, og det derfor, med Hensyn til Sdfart-

ens tidligere Begyndelse, kan være adskillige af disse

vigtigt, at Gonfirmationen holdes ftirend forste Sondag

efter Paaske, i hvilkel Tilfælde Biskoppen kan tilstede,

at delte skeer 3 å 4 Uger tidligere; — 4) naar et en-

kelt Barn, enten fordi det skal fare til Sbes, eller af '

andre særdeles Aarsager, udsættes for mærkeligt Af-

bræk i sin Velfærd, hvis det skulde oppebie den sæd-

vanlige Gonfirmalionsdag, da det i saa Fald kan tilstedes,

at dette Barn confirmeres en særskilt Scindag eller anden

Dag, hvorpaa der er Gudstjeneste; — 5) naar flere ved

en Kirke ansatle Præster ijnske at confirmere hver sin

Ungdom paa en forskjellig Dag, i Stedet for at de, efter

Forordningen af 13. Januar 1736 § 12, og Reglementet

af 26. April 1754 §§ 6 og 10, skulde udfdre Forret-
'

ningen paa samme Dag og i Forening; thi da kan Bi-

skoppen tilstede, at den Ene holder Gonfirmationen paa

en anden, end den anordnede Gonfirmalionsdag. —
3) Endelig skal Biskoppen, naar et Barn, der skal con-

firmeres, er Krobling i den Grad, al det ikke uden

besværlighed kan fremstille sig i Kirken til Gonfirma-

lionshandlingen. eller delte, formedelst Barnels ved-

varende sygelige Tilstand, ei uden Fare kan skee, eller

Barnet har en saa betydelig Lyde, at dets Frem-

stillelse og Afhcirelse i Kirken kunde være lil Anstod,

være bemyndiget til at tilstede, at det confirmeres

fajemrae i Huset i Vidners Overværelse. — Hvorefter

alle Vedkommende sig allerunderd. have at rette. —
Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den

23. Marts 1827.
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1827. Forordning ang. Udvidelse af Overovrigheder-

asTM^. nes Myndighed. Khavn den 23. Marts 1827. —
Denne Forordning, hvis fuldstændige Titel er: .(Forordning for

DanmarJf, hvorved Overcivrighedeme bemyndiges til at afgj(5re

adskillige Sager, som hidtil behovede Åfgjorelse i Cancelliet",

er publiceret ved Landsoverretten i Island den 14. Juni 1827,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. A., men i

den for Island bestemte Form optaget i For. 21.Decbr. 1831.

I; jevnf. Canc. Skriv. 19. April 1832, samt Sunnanp6st. 1835,

S 59—60. — Canc. 2. Depart. Registr. XXVII, 62—68 (1827,

Nr. 269). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1827,

S. 233—251 Cmed Motiver). Qvart-Forr, for 1827, S. 39-48;

Schou XIX, 410—419.

i

80. Marts. Forordtting om Landsforvisningsstraffens Op-

hævelse, Khavn den 30. Marts 1827. — Publi-

ceret ved Landsoverretten i Island den 14. Juni 1827, samt i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. A., men de for Island

bestemte Paragrapher deraf optagne i For. 21. Decbr. 1831. Il-,

jevnf. Sunnanp6st'. 1835, S. 60—61. — Canc. 2. Departem.

Registr. XXVII, 75—77 (1827, Nr. 294). Original-Aftryk hos

. Schultz. Colleg. Tid. for 1827, S. 265-289 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1827, S. 52—56^ Schou XIX, 420-424.

6. April. Plakat for Danmark, ang. nærmere Bestem-

melser vedkommende Forligsvæsenet. Khavn den

6., April 1827. — Dette Lovbud, hvis fuldstændige Titel

er : Plakat for Danmark, angaaende en nærmere Bestemmelse

i den ved Forordningen af 10. Juli 1795 § 55 foreskrevne Be-

taling til Forligelses-Commissionerne, samt angaaende Klager-

ens Udeblivelse ved bemeldte Commissioner", er pubhceret

ved Landsoverretten i Island den 14. Juni 1827, samt i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i JuU s. A., men fOrst udvidet til

Island og optaget med den for dette Land vedtagne Modifica-

tion i Forordn. 21. Decbr. 1831. III.; jevnf. Sunnanp6st. 1835,

S, 61. — Canc. 3. Departem. Registrant 1827, 95 (Nr. 278),

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1827, S. 297—304

(med Motiver). — Qvart-Forr. for 1827, S. 56—57j Schou

XIX, 424—435.
'
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Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen 1827.

over Island, ang. Undersogelse om det kongelige

islandske Landoplysnings - Selskab. Khavn den

18. April 1827. Onginal i Bispe - Archivet i Island.

Canc. 1. Departem. Registrant 1827, Nr. TS?"*. Uddrag hos

Fogtm. CAlgreen-Ussing^ "VII. U, 2. H., S. 202, samt derefter

hos P. Pétursson. Hist. Eccl. Island. S. 252.

Frederik den Sjette &c. V. S. B, Da Os af Vort

Danske Gancellie allerund. er blevet foredraget, al der

ikke haves tilstrækkelig Kundskab om Bestyrelsen af

det kongelige islandske Landoplysnings-Selskab, og det

derhos ilike vides, om og hvorvidt dette Selskab hidtil

har virket til Udbredelse af Oplysning, saa give Vi eder

hermed tilkjende, at det er Vor allerhtiieste Villie, at

I, Os elskelige Peter Fjeldsted Hoppe, Vor Stiftamtmand

over Island og Amtmand i S(3nder- Amtet sammesteds,

og Steingrim Johnsen, Vor Biskop over Island.

O skulle anstille Undersøgelse om bemeldte Land-

oplysnings-Selskabs Tilstand og Bestyrelse hidindtil, om

hvad Formue delte Selskab maatle være i Besiddelse

af, og hvad iiivrigl maalle tjene til Oplysning om Sel-

skabet i det Hele, som og i Særdeleshed om, hvad der

er afhandlet i deltes Forsamlinger af 25. og 26. Seplbr.

A., af hvem disse Forsamlinger have beslaaet og

hvorledes de have været sammenkaldte; og ville Vi i

-denne Anledning: — 2) have eder bemyndigede til, af

fornævnte Selskabs Directeur, Os elskelig Magnus Ste-

phensen, Vor Gonferentsraad og Justitiarius i Vor Lands-

overret i Island, samt enhver Anden, at forlange eder
tneddeelt enhver bemeldte Selskab vedkommende Op-
lysning, saml i denne Henseende at anvende de nod-
vendige Tvangsmidler, om fornodenl gjcires; og —
3) ville Vi endelig, i Forbindelse med denne Under-
scigelse om Selskabets Bestyrelse hidtil, allern. have
eder overdraget af oftmeldte Selskabs nuværende Be-
styrelse at indhente Forslag om, hvad ny^g forbedret
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1827. Organisation der bor gives samme, for yderligere at

^1^"'^^^ fremme Selskabets Formaal i Almindelighed, og i Sær-

deleshed for at, ved dets Bogtrykkene, gavnlig Læsning

og Oplysning iblandt den islandske Almue, med sær

Hensyn til dens nærværende Grad af Gultur, Smag og

Tænkemaade i Religionssager, hensigtsmæssigst kan ud-

bredes, saml for at de nødvendige Religionsbciger, og

.fornemmelig den evangelisk christelige Lærebog, saavel

som Psalmebogen, fremtidig kunne holdes i en for Al-

muen taalelig Priis, hvilket Forslag I derefter have at

indsende med eders egen udførlige og motiverede Be-

tænkning ,
efter, saavidt I maatte finde saadant nyttigt,

desangaaende forud at have raadfort eder med andre

lærde og oplyste Mænd der i Landet. — Dermed skeer

Vor Villie. Befalende eder Gud. Skrevet i Vor kgL

Residentsstad Kjobenhavn den 18. April 1827.

19. ÅpriL Rentekammer-Plakat ang. Tilladelse til mid-

lertidig at beseile Raufarhofn. Khavn den 19.

April 1827^. •— Publiceret ved Landsoverretten i Island

den G. August 1827, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli s, Å. Originalen indheftet med kgl. Resol. 4. April,

i Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1827 A, Nr. 109. Original-

Aftryk hos Schultz^ ligeledes et andet paa Tydsk og Dansk i

samsidige Spalter hos samme. Colleg, Tid. for 1827, S, 346

(og anden Gang S. 526—527). Qvart-Forr. for 1827, S. 61

;

Schou XIX, 426. — Islandsk: Rubr. i Sunnanp6st. 1835,

S. 45.

Plakat angaaende Tilladelse til endnu i to Aar at

beseile og handle paa Raudarhavn i Norder- Syssel i

Nord- og Oster-Amtet i Island.

Da de lo Aar nu udlobe, hvori det, saaledes som

ved Kammer-Plakat af U. April 1825 blev bekjendt-

gjort, allern. var tilladt at beseile og handle paa Rau-

darhavn i Norder- Syssel i Nord- og Oster-Amtet i Is-

Plak. 10. April 1829.



Rentek. Plak. ang. Raufarhavns Beseiling. 171

land, saa har Hans Majestæt Kongen fremdeles, ved

allerhoieste Resolution af 4. i d. M., allern. bevilget,

at fornævnte Raudarhavn maa, uden at authoriseres

som Udliggersted, endnu i en Tid af 2 Aar besejles,

og at derpaa i dette Tidsrum maa drives Handel under

de Vilkaar, som nu for Handel paa de autoriserede

Udliggersteder ere foreskrevne. — Dette bliver herved

til alle Vedkommendes Efterretning bekjendtgjort. —
Rentekammeret den i9. April 1827.

1827.

19. April

Reskript til stiftamtmanden og Biskoppen over 25

Island, ang. Gudstjenestes Afholdelse i Reykjavik

og paa Vido- Khavn den 25. April 1827. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik den 10. Juli 1827.

Original i Bispe-Archivet ilsland. Canc. l.Dep. Registr. 1827,

Nr. 768. Coll. Tid. 1827,- S. 403. Fogtm. (Algreen-Ussing^

VII. II, 2. H., S. 212—213. P. Pétursson Hist. Eccl. Island.,

S. 252—253. — Islandsk: Rubr. i Sunnanp6st. 1835, S. 45.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Eftersom Os af

Vort Danske Gancellie allerund. er foredraget en An-

S(5gning om, at der herefter maa holdes oftere Guds-

tjeneste i Domkirken i Reikevig paa Vort Land Island,

end som det er bestemt ved det allerhoieste Reskr. af -

April i 794 til daværende Stiftamtmand og Biskop

oyer Island, da ville Vi, efter at have overveiet denne

Sag med samtlige dens Omstændigheder, herved allern.

have Beslemmelserne i ovenmcldte allerh. Reskript af

4- April 1794 forandret derhen, at der fremtidigen ikkun

skal holdes Gudstjeneste i Vid(5e Capel hver sjette Hel-

ligdag, istedetfor som hidtil hver fjerde Helligdag, hvor-

imod der de fem andre Helligdage efter hinanden skal

holdes Gudstjeneste i Reikevig Domkirke. — Derefter

1 eder alierund. have at rette, og Vedkommende Saa-

dant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende eder

Gud. Skrevet i Vor kongel. Residentsstad KjObenhavn

den 25. April 1827,

April
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827. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over
^^nL

jgjand^ ang. mistsiiikelige Personers Arrestabilitet.

Khavn den 28. April 1827 \ — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1827, Nr. 1149. Fogtman CAIgreen-Ussing) VII. 11,

2. H., S. 216—217. — Islandsk: TJdt. i Sunnanpést. 1835,

S. 45.

Hr. Stiftamtmand har i Skrivelse af 21. Februar

sidsti. tilstillet Ganceliiet en Indberetning fra Syssel-

manden for Arnæs Syssel, Th. Sveinbjorusson, om, at

der Natten imellem den 8. og 9. Febr. d. A. er skeet

Indbrud, Overfald og ROverie paa Gaarden Kambe,

Hroarsholts Hjaleie eller Husmandssted, af to eller tre

forklædte Personer, og at der ved de afholdte Præli-

minair-Forhorer vel er opstaaet Mistanke mod to Bonder,

nemlig Jon Geirmundsson af Stéttum og Sigurd Gott-

sveinsson af Lei&olfstbbum, i hvilken Anledning Syssel-

manden dog, paa Grund af al Ordet ^^sigtede" i den

\. § i Reskr. af 25. Juli 4808 skulde betyde den, som

under Præliminair - Forhoret bekjender den forøvede

Misgjerning, ikke uden Amtets Befaling har villet fængsle

de Mistænkte, eller anvende alvorlige Midler for at bringe

dem til Bekjendelse, hvorhos han har bemærket, at han

har stærk Formodning om, at adskillige af de afhcirte

Vidner endnu ikke have forklaret AU, hvad de vide til

Sagens Oplysning, og at de, af Frygt for personligt

Overfald af de Mistænkte, til del Yderste ville undslaae

sig derfor.

Hr. Stiftamtm. har med Hensyn hertil meldet, at

De, i Forventning af dette Collegii Approbation, ikke

alene har beordret Actions- Anlæg mod enhver Deel-

tager eller Medvider i Overfaldet, og befalet Syssel-

manden fængsligen at anholde og, om fornodent gjcires,

med Jern at belægge de tvende ovennævnte mistænke-

Jige Personer, men endog bemyndiget ham til, forunder

') Canc. Skriv. 22. Septbr. 1827.
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Sagens Forfølgning at erholde de Mistænktes eller An- 18^7.

dres Bekjendelse, og de fornbdne Oplysninger, al' an- 28. April,

vende alle de Midler, som ere hjemlede og tilladte ved

den for Danmark gjeidende Lovgivning.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjensll. at

melde, at Ordet „sigtede" aldeles ikke forudsætter An-

det end Anklage, og at det altsaa, efter Indholdet af

Reskr. af 25. Juli 1808 § 1, er indlysende, at de paa-

gjeldende Personer, naar der virkelig er Formodning

om, at de have begaaet dén Forbrydelse, hvorfor de

beskyldes, ere arrestable, og at der iovrigt imod In-

qvisiter, der modvillig vægre sig for at besvare de dem

forelagte Sporgsmaale, eller Vidner, som enten ikke

ville mcide, eller ikke afgive deres Forklaring, maa

kunne anvendes de ved den almindelige Lovgivning

hjemlede Tvangsmidler. — Det kgl. Danske Cancellie

den 28. April 1827 ^

O I Indberetning til Amtet af 17. Febr. 1827 meldte Syssel-

manden, at han ved Granskninger og ForhSr i 5 samfulde

Bage havde tilveiebragt betydelige Indicier mod de nævnte

Individer, men disse, „for almindelig bekjendte for fuld-

kotnrnen Mangel af Samvittighed og Ketsftilelse", nægtede

haardnakket. Da nu Sysselmanden troede, at Ordet sig-

tede i Reskr. 25. Juli 1808 § 1 skulde betyde den, som
for Præliminair-Forhbret bekjender den forSvede Misgjer-

É

^^^Ei havde han ikke uden Amtets Befaling villet fængsUg
anholde de Mistænkte, uagtet han havde (,den stærkeste

subjeetiv Overbeviisning, saavel om deres Strafskyld, som
ogsaa om, at de ikke uden alvorlige Midler bringes til

Bekjendelse". _ I Skrivelse af 21. Febr. 1827 til Syssel-

manden yttrer Stiftamtmand Hoppe, at han ikke kan til-

træde denne Fortolkning, „men anseer sigtede saavel i

Omgangs- som Lovsproget at betyde, ikke alene den med
Mistanke Beskyldte, men og den med nogenledes Rime-
hghed Angivne, eller af Ovrigheden aetionerede", og da
den i dette Tilfælde forøvede Misgjeming var af det gro-

veste Slags, og nærmede sig Drab eller Mord, og en

strengere Behandling end i Island sædvanhg ansaaes nød-
vendig i dette Tilfælde, for at tUveiebringe den fomcidne
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Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmand Hoppe,

ang. Revision af Regnskabet for Justitskassen.

Khavn den 28. April 1827. — Original i Stiftamts-

Archivet i Island. — Rentek, Isl. Copieb. 6, Nr. 748.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 21. Decbr.

f. A. andraget paa, at ligesom Sysselmand Finsen er

Oplysning og sikkre Ålmeenheden, bliver Sysselmanden

jjikke aleneste tilladt, men endog beordret til, fængsligen

at anholde og om fornodent gjSres med Jern at belægge",

de nævnte to mistænkte Personer, hvorved det og bliver

at paasee, at de tilbbrligen afsondres
5

„ligesom det og

ifivrigt, paa forventet naadig Approbation af det kongel.

Danske Cancellie, tillades Sysselmanden, for, under denne

Sags Forfølgning at erholde de Mistænktes Bekjendeise

og de i Sagen fomCdne Oplysninger, samt i Tilfælde af

de Tiltaltes eller Andres for Retten udviste Gjenstridighed,

enten ved at besvare de dem forelagte SpGrgsmaal, eller

i andre Henseender, at anvende alle de Midler, som ere

hjemlede og tilladte ved den for Danmark gjeldende Lov-

givning". — Under 21. Februar andrager Stiftamtmanden

Sagen for Cancelliet, med den Bemærkning, at den af

Sysselmanden fremsatte Fortolkning af Ordet ^(Sigtede"

som det hedder: jjmuligen antages af een, eller maaskee,

skjSndt mig C^: Stiftamtm.) uafvidende, af flere af Lands-

overrettens Medlemmer", men at samme (^vilde let lede til

de farligste Folger i den allerede her i Landet nok slap-

pede Forfblgning og Behandling af criminelle Sager". —
Stiftamtmanden anseer derimod sin ovenfor fremsatte For-

tolkning for ^^a[t at være overeensstemmende med de for

Island publicerede og gjeldende Anordninger", og ^^da Er-

faring har lært mig (Stiftamtm.) og det overalt i Landet

er bekjendt, samt lydelige Klager hores over, at Misgjer-

ninger, Frækhed og Tbiieslcished tiltager, fordi et Rygte,

dog formodentligen falskt, har udbredt, at der gives Ju-

rister, som ansee egen Bekjendeise som absolut nodvendig

for at dbmme Nogen til Strafs Lidelse, og da. Lovene

desuden ei hjemle Øvrigheder og Dommere tilstrækkelige

Tvangsmidler mod de her ei sjelden gjenstridige Inqvisiter

og uforskammede Vidner, der enten vise dem studse, eller
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ved Kammerets Skrivelse af 30. Septembr. ^823 til- 18^27.

staaet en Gratification af 45 Rbd. Solv for at have ^8- Apnl-

revideret Islands Jusiitskasse-Regnskaber for de 9 Aar

fra 1814 til '1822 ind, der ligeledes inaatte tilstaaes

ham 15 Rbd. Sdlv for den tilendebragte Revision af

Regnskaberne for 1823, . 1824 og. 1825, samt at Hr.

Stiftamtm. maatte blive bemyndiget til for Eftertiden at

tilstaae et lige Honorar af 5 Rbd. Solv for hvert Regn-

skabs Revision, som findes forsvarligen udfort,

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde, at der fra Kammerets Side ikke haves Noget

at erindre imod ovennævnte Hr. Stiftamtmandens For-

slag, og ville saaledes saavel de 15 Rbd. Solv for

Aarene 1823, 1824 og 1825, som ogsaa 5 Rbd. S(5lv
^

for hvert Aar i Fremtiden, passere til Udgift i vedkom-

mende Justitskasse -Reauskaber, imod at Deres Ordre

og behorig Qviltering derved fremlægges. — Rentekam-

meret den 28. April 1827.

nægte at besvare de dem forelagde SptSrgsmaal", havde

han tilladt Sysselmanden „at anvende alle de Midler, som

ere hjemlede og tilladte ved den for Danmark gjeldende

Lovgivning", da, (^uagtet det kan ansees prohlematisk,

hvorvidt denne Lovgivning i de anfbrte Tilfælde kan an-

sees gjeldende her i Landet", den dog, „efter min (Stift-

amtm.«) Formening, hverken er uanvendelig eller upas-

sende, end mindre overfifidig. Imidlertid vilde dette muligen

,ikke finde Bifald for Landets Overret, og jeg (St.) blive

anseet som den, der er gaaet udenfor den mig ved Loven
tillagte Competence", hvorfor St. har andraget paa Ap-
probation, og „skulde det, mod min (St.«) Forventning,

befindes, at jeg i min velmente Iver for Retfærdigheds

Haandliævelse, og af bilhg Harme over en her i L^indet

ei sjelden Trodsen imod Love og Ovrighed, er gaaet for-

vidt, ttjr jeg herved ærb. ansOge om gunstigst Undskyldning

og det hole Collegii naadige Tilgivelse" j i modsat Fald

andrages paa, at „vedkommende Overretter" underrettes

om Collegiets Bifald.
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^«"27. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe,

287å^i. ang. Sproitevæsenet i Reykjavik. Khavn den

28. April 1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 753.

I Anledning af Hr. Stiftamtra.* Andragende i be-

hagelig Skrivelse af 1. August f. A. har Kammeret for-

anstaltet de fra Reikevig nedsendte tvende SprOiter island-

satte, og derefter anmodet Kjbbmand Jacobæus om at

bes5rge dem, tilligemed 12 anskaffede Brandspande,

oversendte til Reikevig. Hr. Stiflamtm. anmodes allsaa

om, naar bemeldte Sproiter og Brandspande ankomme

sammesteds, at lade dem i Overeensstemmelse med

Deres L5fte lage under bchorig Vare og Tilsyn. Hvad

Bekostningerne ved den foretagne Reparation angaaer,

da er samme for denne Gang bleven paa forventet

allern. Approbation afholdt af den kongel. Kasse, men

for Fremtiden formenes deslige Udgifter, ligesaavel som

Udgifterne ved Tilsynet, at burde afholdes af Byen, til

hvis Nytte Spr5iterne ere. ^ I Hensyn herlil skulle vi

derfor ikke undlade tillige at overlade til Hr. Stiftamtm.

at foie saadan Foranstaltning, som De til delle Oiemed

maatte ansee fornoden, hvorimod vi, naar Sagen er be-

herigen ordnet, udbede -os meddeelt Underretning. —
Rentekammeret den 28. April 1827.

6. Mai, Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Udvidelse af Lovbud fra

1826. Khavn den 5. Mai 1827. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1827, Nr. 1214. Fogtman CAlgreen-Ussing) VII. 11,

2. H., S. 226—227. — Islandsk: Uddr. i Sunnanp6st. 1835,

S. 45—46.

Efter at have brevvexlet med det kgl. Rentekam-

mer, angaaende hvilke af de for Danmark i Åarel 1826

gjennem Cancelliet udkomne almindelige Anordninger,

enten med visse Modificationer eller uden samme,

kunde være gjeldende i Island og paa Færderne, er
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c ANC. Skriv. akg. Udvidelse af Lovbud. Ml

Cancelliel med bemeldte Kammer enig i, at efterfblgende

Anordninger ligefrem sammesteds maae ansees anvende-

lige, nemlig :

i] Plak. af 19. April ang. Forandring i For.

af 29. Juni 1764 og Reskr. 3. Marts 1774. — 2) Plak.

af 28. Seplbr. s. A., ang. Afdragsrettens Ophævelse/

mellem Kongeriget Danmark og de forenede Amerikanske

Stater, og — 3) Plak. af 27. Decbr. s. A., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Danmark og Kongerigerne

Sverrig og Norge.

Ved herom at underrette (Tit.) skulde Cancelliel,

i Kraft af den dette Collegium, som Dem bekjendt,

under 6. Juni 1821 meddelte allerhbieste Bemyndigelse,

tjenstlig anmode Dem om, at foranstalte fornævnte An-

ordninger kundgjorte til Efterlevelse i det Dem allern.

anbetroede Amt.

Hvad derimod angaaer de Svrige i Aaret 1826

gjennem Ganeelliet emanerede almindelige Anordninger,

^aa man tjensti. udbede sig Deres Betænkning med-

»^eelt om, hvorvidt:

a) Plak. af 22. Februar 1826, indeholdende nogle

nærmere Bestemmelser af visse kongelige Embedsmænds
Forpligteise til Indskud i den almindeliee Enkekasse,

Og — b) Plak. af 14. Juli s. A., ang. Indskud i Enke-

kassen af Prokuratorer, samt Landphysici og Distrikts-

Chirurger: — enten heelt eller med visse Modificationer,

og i saa Fald hvilke, paa Island kunde anvendes. —
Det kgl. Danske Cancellie den 5. Mai- 1827'.

Kongelig Resolution ang. Tilskud til Opforelse

af en Bispebolig paa Laugarnæs. Rhavn den 9.

Mai 1827. — I Rentekammerets Forestilling S. Mai be-

rettes, at Stiftamtmand Hoppe havde indsendt Beretning over
den Fremgang, som Opltjrelsen af Bispeboligen paa Laugarnæs

'J s. D, Canc. Skriv, til Rentekammeret med Underretning
af samme Indhold. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

9. Mai



ns Egl. Resol. ang. Bispebolig paa Laugarkæs.

1827. havde haft, siden Opsynet var betroet ham; af denne Beret-

•^^^^^^T"" ning fremgik, at ikke alene de ved kgl. Resol. 5. April 1826

' bevilgede 6000 Rbd. vare gaaede med, men ogsaa adskillige

Hundrede Rbd. mere, og Stiftamtmanden erklærede sig ude

af Stand til at gjSre noget vist Overslag over det Manglende,

men antog kun at dertil vilde behSves omtrent 5000 Rbd. Sedl.

- Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1827 A, Nr. 177.

Vi bevilge allern., at der til den endelige Fuld-

fcirelse af den i Aaret 1825 begyndte Bygning paa Laug-

arnæs ved Reykevig, hvilken ifolge Vor Resolution af

2. April s. A. er bestemt til Bolig for Biskoppen over

Island, maa, foruden de dertil under nysnævnte Dalum,

saayel som under 5. April f. A. allern. bevilgede Summer,

endvidere udbetales af den islandske Jordebogskasse

et BeloA a( ipt^tirS^OOO Rbd. Sedler, imod at Sliflamt-

mand Hoppe, hvem Tits^hel-.njed det omhandlede endnu

tilbageslaaende Bygningsarbeide frf^mdeles overdrages,

i sin Tid over de medgaaende Omkostninaer til Vort

Rentekammer indsender detailleret og behorigen docu-

meuteret Forklaring. — Kjobenhavn den 9. Maji 1827*.

12. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Forholdsregler med Hensyn til Per-

soner, der begaae Leiermaai- Rhavn den 12. Mai

1827. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 1291. Fogtm.

CAlgreen-Ussing) VII. U, 2. H., S. 243-244.

Med Hr. Amtmands Skrivelse af 13. Januar sidstl.

har Cancelliet modtaget en Forespørgsel fra Syssel-

manden i Dale Syssel, Skule Magnussen, om de Per-

soner, der begaae Leiermaal, bor adskilles, eller for-

menes at opholde sig i det samme Sogn.

M ved Rentek. Skriv. 15. Mai 1827 er denne Resolution com-

nmniceret Stiftamtmand Hoppe i fsland, med Tilfiiiende,

, at Kjbbmand Petræus er overdraget at engagere Arbeidere

og at fare dem til Island, samt at ham er anviist778 Rbd.

. af den bevilgede Sum, hvorfor han havde at aflægge Stift-

amtmanden Regnskab. Rentek. lal. Copieb. 6, Nr. 819.

r
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Cancelliet maa i denne Anledning bemærke, at den

for Island g^jeldende Lovgivning ikke ubetinget paabyder*

Forviisning fra Sognet for Leiermaal. Om end nemlig

Forordn, af 3. Juni 1746 § 12 kan antages at hjemle

slig Forviisning udenfor de i Lovens 6— 13—3 nævnte

Tilfælde, hvilket dog, efter dens Udtryk, med Grund

kunde paalvivles, fcilger det dog ligefrem af Ueskr. af

25. Juli 1808 § 10, at der med Leiermaal paa Island

blot kan forholdes efler de almindelige for Danmark

gjeldcnde Anordninger, hvilket Cancelliet ved Skrivelse

af 24, Februar 1810 endog har udstrakt (il Plakaten af

12. Juni 1812. Fornævnte Reskripts 11. § tilsteder ikke

heller at anvende Forviisning for lloer, men da at an-

vende den for Leiermaal er anomaliskt. — Man skulde

derfor li| behagelig Efterretning og. videre éekjendt-

gjcirelse ijensli. melde: at det blolle Leiermaal, ikke,

efler de ajeldende Love, indeholdur Anledning lil at

forvise de Skyldige fra Sognel, men al Forviisningen

ifcilge Norske Lov 6— 13—3, sammenholdt med For. af

3' Juni 1746 § 12 og lleskr. af 25. Juli 1808 § 10,

kan anvendes mod dem, der paadrage sig grundet iMis-

lanke for vedvarende losagligl Samlevnet. — Det kgh
Danske Gancellie den 12. Mai 1827.

Canceliie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt- 12. MaL

mændene i Island, ang. Straf for Leiermaal
Khavn den 12. Mai 1827. — Canc. 3. Dep. Brevbog

1827, Nr. 1290 Cblank i Brevbogen).

Ved flere Leiligheder er Cancelliet blevet opmærk-
som paa de hyppige Leiermaalsforseelser i Island, der
endog stedse mere og mere synes al tage Overhaand;
og da det saaledes er at befrygte, at den Omstændig-
hed, at saa godt som alle Ldsagtigheds-Strafle ere blevne
ophævede, kan

.

have haft en skadelig indflydelse paa
Sædeligheden, og derhos have bidraget lil al besvære
Gommunefne, idet Underholdningen af de uægte BOrn,

12»
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1827. som Forældrene ikke selv kunne forscirge, falde samme

"^^""^^^^ til Lasl, saa skulde man af (Tit.) tjensll. udbede sig

Deres Betænkninc behaselis? medfleeit. om det ikke

raaatle ansees gavnligt igjen at indfOre Straf for Leier-

maal i Island, og hvorledes den da der burde anvendes.

Del kgl. Danske Gaacellie den 12. Mai 18217.

12. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe,

ang. Forbnd imod at drive Handel og Haandværk

i Forening, m. v. Khavn den 12. Mai 1827. —
Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 801.

-

Ved Hr. Stiftamtm." behagelige Skrivelse af 12. Marts

d, A. har Kammeret modlaget et Andragende fra Hatte-

mager Hakonsen. hvori han anholder om, at det enten

^ maalte blive forbudt al forhandle andre Hatte i Reykevig,

end de, som hos ham forfærdiges, eller ogsaa det maa

blive ham tilladt at e[ablere en liden Handel i Reyke-

vig i Forbindelse med hans Profession.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde Hr. Stiflamtm. til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjorelse for Supplikanten, at ifølge de gjeldende

Forskrifter kan det Ans(5gte ikke i nogen af Delene

bevilges. — Rentekammeret den 12. Mai 1827.
r

12. Mai. Rentekammer - Circulaire til stiftamtmanden

over Islandj ang. at Restancer af kongelige Ål-

gifter i Sfilv kunne afgjores med rede Solv.

Khavn den 12. Mai 1827. — Original i stiftamts-

Archivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 788.

I Anledning af en hertil indkommen Forespcirgsel

fra Amtmand Thorsteinson, om del, ifcilge de gjel-

dende Anordninger, er Sysselmænd og Andre, som

slaae for Oppebilrsel af kongelige Afgifter i Island, til-

ladt, forsaavidt Afgifterne ere faslsalle i Scilv, al betale

de Restancer af deslige Afgiffer, som de enten allerede
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have paadraget sig, eller herefter maaUe paadrage sig

til de offentlige Kasser, med rede Sblv, eller om saa-

danne Restancer, evaluerede efter Solvcours, ved Af-

gifternes Forfaldstid blive al tilsvare med Repræsenta-

liver, skulde vi, efter desangaaende at have correspon-

deret med det danske Cancellie, ikke undlade herved

Ijensll. at melde Hr. Sliftamtmandeu til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Landfogden i Island og

(ivrige Vedkommende i Sonder-Amtet, al forsaavidt Sys-

selmænd og Andre have en i Rigsbankpenge Stilv be-

stemt Afgift at erlægge til Jordebogskassen i Island,

maa det være Vedkommende tilladt, at indbetale samme

enten med rede S5lv eller med Sedler og Tegn efter

den ved Afgiftens Forfaldstid gjeldende Solvcours ; have

de derimod, saaledes som Landfogden, enkelte Syssel-

mænd og Administratorerne for det kongelige Jordegods,

ikkuns 0ppebc5rselen af de kongelige Afgifter, og derfor

^*fløegge Regnskab, er det en Selvfolge, at de maae lil-

svare samme Belob, enten det er rede Solv eller Re-

P^eesentativer, som de af Yderne virkeligen have mod-

taget. — Rentekammeret den 12. Mai 1827'.

1827.

12. Mai

Cancellie -Skrivelse til Rentekammeret, ang. 12. Mai.

Forslag om Jordemodres Oplæreise i Island. Khavn

^len 12. Mai 1827. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1827,

Nr. 1226,

Fra Landphysikus Thorstensen paa Island har Can-

celliet modtaget adskillige Forslag tiiJorclemodervæsenets

bedre Indretning sammesteds, hvorover det kgl. Rente-

kammer under 25. Septbr. 1824 har meddeelt Cancelliet

Betænkning, og har man derefter, i Overeensstemmelse

') omtrent ligelydende Circulair- Skrivelse er fra Rentekam-
meret afgaaet unde?* s. D. til Amtmændene i Nord- og

Oster-Amtetj samt i Vester-Amtet. Rentek. Isl. Copiebog

6, Nr. 787. 789.
\

V
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1897, med hvad velbemeldte Kammer havde yltretj angaaende

12. Mai. hvorledes de dermed forbundne Omkostninger kunde

afho'ldes, indladt sig i nærmere Brevvexling med Amt-

mændene i Island, af hvilke Amtmændene Thorsteinson

og Johnson derefter have foreslaaet: at Jordembdrene

maalle oplæres af Distrikts - Chirurgerne, eller andre

praktiserende Læger i Island, saaledes al der omsider

kunde blive ansat en Jordemoder i hver Rep. Men da

det kgl. SundheJs-Collegium i sin over Sagen afgivne

Betænkning har ytlret, at det, for at dette Oiemed kan

opnaaes, og for at Omkostningcrnp, som kun med Be-

sværlighed af Landet ville kunne udredes, ikke skulle

spildes, er af Viglighed, at Jordcmbdrencs Underviis-

ning bliver tilborlig, og bemeldte Gollegium, med Hen-

syn til adskillige af de nu i Island værende Læger,

ikk^ tor sælte synderlig Lid til deres Duelighed i Un-

derviisningsfaget, har Samme anseet det for rigtigst, at

Sagen for det Fbrste udsættes, indtil duelige Læger

overalt, eller dog i Almindelighed, i Island blive ansatte,

som man har Ilaab om i Tiden vil blive Tilfældet, da

flere unge Islændere nu studere Lægevidenskaben.

Gancelliet, som akleles maa tiltræde Sundheds-

CoUegiets Formening, har saaledes troet indtil videre

at burde sætte Sagen i Bero, men forelbbig, for at af-

hjælpe den i Lsland værende store Mangel paa den is-

landske Oversættelse af afdbde Etatsraad M. Saxtorphs

Udtog af Fcidselsvidenskaben, hvorved de Koner i Is-

land, der for Tiden befatte sig med Jordemoderkunstens

Udøvelse, berSves en saare nødvendig Veiledning, maa

Gancelliet ansee det af særdeles Vigtighed, at der, over-

eensstemmende med det af flere af Overøvrighederne

og Lægerne paa Island gjorte og af Sundheds-Gollegium

anbefalede Forslag, foranstaltes et nyt Oplag af omtrent

500 Exempiarer, for at den derefter, i Forening med

nogle danske Exemplarer af samme Skrift, kan blive

opsendt til Island og fordeelt efter Ovrighedens For-

anstaltning. — Idet man i den Anledning henvender
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sig til det kg!. Rentekammer, med Anmodning om, at

velbemeldte Collegium behageligen vilde bevirke den

fornodne Sum anviist til de derpaa mcdgaaende Om-
kostningers Bestridelse. — Det kgl. Danske Cancellie

den 12. Mai 1827.

Kongelig Resolntion ang. Foræring af Flora is. Mai.

Danica til Stiftsbibliotheket i Island. Khavn den

15. Mai 1827*. — Denne kongelige Resolution, hvorved
s.

det i Island oprettede Stiftsbibliothek skjænkes de udkomne

'

32 Hefter af et uillumineret Exemplar af Værket Flora Danica,

er afgiven paa Forestilling af det kongelige Partikulairkammer.

Fogtm. CAlgreen-Ussingl VIL U, 2, H., S. 246.
f

\

Directionen for Universitetet og de lærde is. Mai.

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Revision af Regnskab for de til Bessastad

Skoles Disfipie soigte Boger. Khavn den 15. Mai

1827. — Original i Bispe-Årchivet i Island. Univ. Dir.

Copieb. 1827, Nr. 631.

Efter det ved Stiftsavrighedens behagelige Skrivelse

3f 23. Febr. d. A. hertil indsendte Andragende fra Lector

Johnsen, har Directionen afsendt til Stiftsøvrigheden en

Kasse med de paa hosfolgende Liste anførte Skolcboger

og Charter, for at disse igjen kunne overlades til Besse-

sted Skoles Disciple paa samme Maade, som de forhen

oversendte. — Herom har man under D, D, tilskrevet

Lector Johnsen det Fornodne.

Hvad angaaer det for solgte og uddeelte Skole-

bøger af Adjunkt Gunlogsen aflagte Regnskab, dateret

den 9. August 1826, da har Directionen Intet imod, at

Regnskabsforeren istedetfor Repræsentativer modtager

Rede-Sølv, beregnet efter den gjeldende Qvartals-Cours,

i Betaling. Saavel bemeldte Regnskab, som den af

') jevnf. Canc. Skriv. 25. August 1827.

1827,

12. Mai.

f
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Adjunkt Gunlciiisen over samme afgivne nærmere Er-

klæring, med Bilag, fdlge herhos tilbage, da det ansees

rettest, al samme revideres og decideres af Stiftsovrig-

heden, — Dette meldes tjensll. til behagelig Underret-

ning og videre Foranstaltning. — Den kgl. Direction

for Universiteicl og de lærde Skoler den 15. Maji 18^7.

17. Mai. Cancellie-SIirivelse til Biskoppen over Island,

. ang. Sanda Kirkes Inventarii-Penge. Khavn den

17. Mai 1827. — Original i Bispe- Archivet i Island. -
Canc. 1. Depart. Brevb, 1827, Nr. 1346.

Med D. Hciiærv.' Erklæring af 12. Februar sidsll.

har Can^elliet modlaget en Ansbgning, hvori Præsien

til Sande Menighed inden Vester-Isefjords-Syssel, llerr

Arnesen, anholder om, al tvende ved Auction bortsolgte,

Kirken paa Sande tilhørende Qvilders Værdie maatte

indfores i samme Kirkes Portions-Regning, og saaledes

komme til Afdrag i Kirkens Gjæld til ham.

1 Anledning heraf skulde man, efter desangaaende

at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer, Ijenstl.

tilmelde D, Hoieerv. lil behagelig BekjendlgjSrelse for

Supplikanten, at da Præsten maa ansees pligtig lil al

besOrge Kirkens Vedligeholdelse, uden derfor at kunne

soge anden Erstntning, end Kirkens aarlige Indtægter,

og saaledes ikkun være berettiget lil, for hans Embeds-

tid at nyde Renterne af de 1^ Specier, hvorfor Qvilderne

ere solgte, saa bor denne Sum, som en Kirken lil-

hOrende Capital, ikke skjænkes ham, men gjores frugt-

bringende ved at indsættes i den kongelige Kasse til

Forrentning. — Det kongelige Danske Ganceliie den

17. Mai 1827.

17. Mai. Cancellie-Skriveise til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Andragende om et nyt

Oplag af Bdrnelærdomsbogen. Khavn den 17.

V
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Mai 1827. — Original i Bispe-Archivet i Island. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1827, Nr. 1345.

I Henhold til det allerhoieste Ueskript af 18. April

sidsU., hvorved Hr. Sliftamlm. og D. Hdiærv. bleve be-

myndigede til at anstille Undersogelse om det kongel.

islandske Landoplysnings-Selskabs Tilstand m. v., skulde

man, ved al fremsende vedlagte Andragende, hvori

Consistorialassessor Oddsen med Flere anholde om Til-

ladelse til at besOrge et nyt Oplag af den evangelisk-

christelige Borne- Lærebog paa Island, Ijensll. udbede

sig Fir. Sliftamlm.' og D. HCiærv.' Betænkning over

Ansøgningen behageligen meddeell, ligesom man i Sær-

deleshed forventer at modtage Oplysning om, om det

^plag af Lærebogen, som Conferentsraad Stephensen

paa Landoplysnings-Selskabets Vegne i sin Tid afkjobte

l^irectionen for det kongelige Vaisenhuus her i Staden,

udsolgt, eller hvormange Exemplarer af samme der,

' riiodsat Fald, maatte være tilbage. — Med Svaret for-

ventes det Indsluttede tilbage. — Det kongel. Danske

Cancellie den 17. Mai 1827.

Kongelig Resolution ang. Opforelse af en ny

Amtmands-Bolig i Nord- og Oster-Amtet. Rhavn
den 19. Mai 1827'. — l Forestilling 8. Mai anfc5rer

Rentekammeret, at Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet, Grfraur

J6nsson, havde andraget paa, at et nyt Huus maatte blive

opfbrt som Residents for Amtmanden i det nævnte Amt isteden

for den Natten mellem 5. og 6. Febr. 182(> afbrændte Stok-

værksbygning med Udhuse. Amtmanden finder det tjenligst,

at det nye Huus opfares paa Modruvbllum. Efter en af Rente-

kammeret foranstaltet Tegning og Overslag vilde Opfovelsen af

et Huus af den foreslaaede Størrelse C^O Alen lang, 14 Alen

bred) koste:

i Kjabenhavn af Grundmuur . 7 . . 7,588 Rbd. 22 Sk.

— af Tommer 8,824 — 8 -

19. Mai

') Rentek. Skriv. 22. Mai 1827. 4
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4827. i Island derimod af Gmndmuur . . . 14,569 Rbd. 22 S^.

— — — af Tbmmer .... 14,720 — 8 -

19. Mai.
se^iier og Tegn. — Kjbbmand Johan Gudmann liavde er-

klæret at ville paatage sig at besOrge Opfbreisen i en Tid af

2 Aar for 15,500 Rbd. Sedler, paa "Vilkaar, at ham strax ud-

betales forskudsviis 3 å 4000 Rbd. og senere, naar Bygningen

er under Arbeide, indtil Dele af hele Summen, mod til-

bbrlig Sikkerhed. Disse Betingelser indstillede Rentekammeret,

men ved kongel. Resol. 9. Mai befaledes, at Kammeret forst

skulde træde i Underhandling med Amtmanden, om han ikke

vilde modtage en Huusleie-Hjælp af indtil 500 Rbd. — I en

senere afgiven Erklæring havde Amtmanden imidlertid erklæret

det for sit uforandrede Onske, at den foreslaaede Bygning

maatte blive opfort paa Modruvbllum, men hvis dette ikke

indrammedes, forlangte han 000 Rbd. i Husleiehjælp, naar

Gaarden Mb&ruvellir fratoges Embedet tillige. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1827 B, Nr. 185, jevnf. Nr. 178.

, Vi ville allern. have bevilget, at der li] Embeds-

bolig for Amtmanden over Oster- og Norder -Amtet i

Island maa opfores en Bygning afOrundmuur paa den

afbrændte Vaanings Grund paa MSdruvaile Kloster, og

at Conlrakt i den Anledning maa oprettes med Kjob-

mand Gudmann her af Staden paa' de i Vort Rente-

kammers allerund. Foresliihng af 8. d. M. anforle Vil-

kaar. — Kj5benhavn den 49.. Maji 1827.

19. Mai. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Vester-Amtet^ Bjarni Thorsteinson, ang. Admini-

strationen af Gaarden Arnarstapi. Khavn den

19. Mai 1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, iNfr. 823.

I Anledning af de ved Hr. Amtm." behagehge

Skrivelse af 13. Januar d. A. meddeelte Oplysninger

angaaende Gaarden Stappen (== Arnarstapi) med til-

liggende Husmændssteder under Arnestappens Ombud,

og Deres derhos gjorte Forslag i Henseende til denne

Gaards fremtidige Anvendelse, skulde vi ikke undlade

herved tjensll. at melde, at da Hr. Amtm. i fornævnte

Skrivelse har, med Hensyn til at denne Gaard er be-
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liggende i Nærheden af Deres Bopæl, erklæret Dem
villig tibat tage samme fra Fardag d. A. under Deres

specielle Opsigt og Bestyrelse, saa kan Kammeret ikke

have Noget imod, at Administrator for Arneslappens

Ombud herfor indtil videre fritages, og ligeledes maa

Kammeret bifalde, al Landskylden af denne Gaard med

Husmandssteder, der efter Jordebogen skulde være 24

Vætter aarligen, blive fra Fardag d. A., som under dens

nærværende Tilstand uerholdelig, indtil videre nedsat til

12 Vætter aarligen, alt imod al Hr. Amtm. tilsvarer denne

nedsatte Afgift, som af Administrator for Arneslappens

Ombud bliver al beregne til Indtægt i hans aarlig af-

læggende [Regnskaber. Tillige samtykker Kammeret i, at

de aldeles forfaldne Huse paa de fornævnte Gaard under-

liggende tvende Husmandssteder Kansbud (=Kambsbub)
og Eirarbud Ein'ksbub), hvilke Hr. Amtm. allerede

har taget under Brug og Afbenyttelse, blive sloifede,

*D3od at saavel den Aabod, som hos den forhenværende

L^ilænding har været at erholde, som ogsaa hvad der

endvidere maatte indkomme for Salget af Tommeret i

t*emeldte Huse, tilfalder den kongelige Kasse og be-

regnes
lil Indlægt i Regnskabet for Arneslappens Ombud.

ijensll. al anmode Dem om, i Overeensslem-
melse hermed at tilkjendegive Administrator for Arne-

slappens Ombud det Fornodne til Efterretning og be-

horig Iagttagelse, maae vi derhos udbede os i sin Tid

af Hr. Amtm. meddeelt Underretning om, hvorvidt Deres

Bestræbelse for denne Gaards tilbagevindende Forbedring
maatte lykkes, saml ogsaa Deres Forslag lil Landskyldens
Forhciielse, saasnnrt De anseer det gjorligt og tjenligt,

paatænkes. — Rentekammeret den 19. Mai 1827.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord-
og Oster-Amtet, ang. Opforeisen af en Amtmands-
Bolig paa Gaarden Modruvellir. Khavn den 22.

Mai 1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 824.

Paa Rentekammerets allerund. Forestilling om, at

22. Mai.
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1827. der til Amtmands -Bolig for Amtmanden over Norder-

22. Mai. og Oster -Amtet i Island maatte paa den afbrændte

Vaanings Grund paa Modrevalle'KIoster opfores en Byg-

ning' af Grundmuur, og al Conlrakt med Kjobmand'Gud-

mann her af Staden maatte oprettes om dette Arbeides

Udforelse for en Sum af 15,500 Bbd. Sedler, der blive

at udrede af Islands Jordebogskasse, imod at han stil-

lede antagelig Sikkerhed for Contraktens Opfyldelse,

samt imod at Bygningen bliver af ham, naar Arbejdet

er fuldfor!, ved en lovlig Synsforretning at overlevere

Hr. Amtm., hvem dens fremtidige Vedligeholdelse der-

efter vilde paaligge, saaledes at den alter afleveredes

til Eftermanden i Embedet, ovei'eensstemmende med

nysnævnte Forretning, i aabodsfri Stand, har det under

19. d. M. alfern. behaget Hans Majestæt at resolvere

saaledes:

(,Vi ville allern. have bevilget .... fseeResol. 19.

Mai ovenf. S. 185 — 186] .... anforte Viikaar^'.

Ved at communicere Hr. Amtm. denne allerhoieste

Resolution til behagelig Efterretning, maae vi derhos

anmode Dem om, at afhandle det videre Forncidne i

saa Henseende med Kjcibmand Gudmann, samt efter

Aftale med ham at forfatte et Udkast til den Contrakt,

der herom bliver at oprette, hvilket Udkast, som De

ville behage hertil at indsende, dcrpaa vil af Kammeret

efter nærmere Befindende blive approberet, og Hr. Amlm.

derefter bemyndiget til al afslutte Gontrakten. — Til

Afbenyttelse i denne Sag undlade vi ikke herhos at lade

f(Slge den af Bygnings-Administrationen forfattede Teg-

ning til fornævnte Bygning, og sammes Overslag over

Bekostningerne, samt Kjcibmand Gudmanns Skrivelse

til Hr. Amtmanden af 2. Mai d. A., hvori han imod den

nu allern. bevilgede Sum af 15,500 Bbd. Sedler for-

pligter sig til at paatage sig Opforeisen af Bygningen

efter den bemeldte Tegning og Overslag. — Med Hr.

Amtm.* Svar udbedes disse Documenter tilbage. —
Rentekammeret den '22. Mai 1827.
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ForoidniKg ang. Ægteskaber efter erhvervet ^827.

Skilsmisjsedom. Khavn den 23. Mai 1827. — 23. Mai.

Denne „FoYordning, indeholdende nærmere Bestemmelser med
Hensyn til Ægteskaber, som indgaaes efter ej;livervet Skils-

missedom", findes ikke anfort som publiceret ved Landsover-

retten i Island, men derimod i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1828. Udvidet til at gjelde for Island ved Forordn.

21. Decembr. 1831. IV; jevnf. Sunnanpést. 1835, S. 61. —
Canc, 2. Depart. %gistr. XXVII, 108^-109 C 1827, Nr. 449).

Original-Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. for 1827, S. 457—461

Cmed Motiver). Qvart-Forr. for 1827, S. 72—73 j Schou XIX,
S. 430.

f

Kongelig Resolution ang. Opsendelse af en 25. Mat.

'^yrlsBge til Nord- og Oster-Amtet i Island. Khavn

25. Mai 1827. - I Rentekammerets Forestilling

22. Mai berettes, at Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet i

Island, Grfmur J6nsson, havde tilmeldt Rentekammeret, at der

1 forskjeilige Sysseler i Island var udbrudt en Omgangssyge
blandt Faarene, hvilken vel forhen havde viist sig sammesteds,
^^1^ ikke været i samme Grad angribende og odelæggende.
Sygdommen havde udbredt sig mest i Oefjordsdalen, og skulde

1 afvigte Vinter have bortrevet 400Stkr., eller omtrent '/loDeel
af det hele derværende Antal Faar. ^^De syge Faar dtie plud-
s^iigt, Kroppen bliver strax blaa og Kjadet ildelugtende og
uspiseligt; efter de tilveiebragte Oplysninger maa Sygdommen
antages at reise sig fra visse Dele af Maven, hvilken paa de
dede Faar findes at være ganske m'6v og ligesom haivkogt,
hvorfor ogsaa Forstanderen for Veterinairskolcn, Prof. Viborg,
l^ar anseet den for at være Miltebrand, der i Almindelighed
foranlediges ved fordærvet Fiide, t. Ex. slet bjerget og over-
svfimmet H«, iVosne Rodfrugter, usund Staldluft m. m." —
Viborg havde fi-emsat Forskrifter om, hvilke Midler han an-
saae for tjenlige, men mente iOvrigt, at det vilde være bedst,
at en sagkyndig Dyrlæge undersbgte Sygdommen paa Stedet
selv. Dette var ogsaa Amtmand Johnssons Onske, og Rente-
kammeret erklærer, at det ikke tfir Andet end understfltte

orslaget, da Sygdommen muligen kunde være farligere end
den saae ud til. Til at reise til Island i denne Anledning var
udseet Dyrlæge Heigaard, mod fri Hen- og Hjemrejse, samt
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1827. fri Fortæring ombord, fri Skyds paa hans Understigelsesreiser

p'"**^ i Island, fri Fortæring under hans Ophold sammesteds, samt
• 2 Rbd. Sedler dagligen i Diætpenge, mens han er paa Reisen.

Udgifterne foreslaaes, til Udredelse af den islandske Jordebogs-

kasse. — Rentek. Relat. og ResoL Prot. 1827 B, Nr. 200.

Vi bemyndige allern. Vort Hentekammer til at lade

Dyrlæge Heigaard foretage en Reise til og i Island, for

at undersSge Beskaffenheden af den sammesteds ud-

brudte Sygdom blandt Faarene, imod a( ham af den

islandske Jordebogskasse godlgjbres Omkostningerne

ved fornævnte Reise og Opholdet i Island, hvorefter

det bliver at tage under nærmere Overveielse, hvad

ham desuden kunde være at tilslaae som Gralification.

Kjobenhavn den 25. Mai 1827.

Instruction for Dyrlæge Heigaard paa en

Reise til Island til Undersøgelse af Sygdom blandt

Faarene. Khavn den 27. Mai 1827. — udgivet af

Veterinairskolens daværende Forstander, Professor Viborg .: her

aftrykt efter en Copie i Veterinairskolens Archiv, velvilligen

meddeelt Udgiverne til Benyttelse af Etatsraad, Prof. Fenger.

Forholdsregler for Dyrlægen Lars Heigaard, som

sendes til Island for at underscSge en der blandt Faarene

udbrudt Syge.

Dyrlægen maa, med Hensyn til den egentlige Faare-

syge, soge at forskaffe sig folgende Punkter paa det

, noiagtigste oplyste:

1] Med hvilke Sygdomstilfælde begynder denne

Sygdom, og hvilke vise sig under dens videre Frem-

gang? — 2) Viser den sig paa samme Maade hos det

diegivende som hos det golde Faar, og er der nogen

Forskjel paa Sygdommen ved Vædderne, Beden og

Lammet, eller forekommer den altid under samme Form?

— 3) Hvilken forskjellig Udgang tager Sygdommen? —
4) Hvorlænge har Sygdommen hersket, og hvor blev

den f5rst bemærket? — 5) Har den fulgt noget vist
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Strcig, eller snarl viist sig hist, snart her, blandt Faar-

eue? — 6) Har Aarstiden haft nogen Indflydelse paa

al forandre Sygdommen lil det Bedre eller til det

Værre? — 7) Angriber Sygdommen, foruden Faarene,

tillige andre Husdyr, og hvorledes yltrer den sig hos

disse? — 8) Er der nogen sandsynlig Grund ti! at an-

-lage, at Sygdommen er smittende? — 9) Hvorledes er

Sygdommen hidtil bleven behandlet? — 10) Hvor stort

et Antal af Faar, Vædre, Beder og Lam kan man om-

trent antage at være omkommen af denne Sygdom? —
11) Har Nydelsen af det syge Faars Kjod haft nogen

skadelig Indflydelse paa Menneskets Sundhed? — 1*2) Har

en lignende Sygdom forhen været kjendt i Island? —
^3) Har man nogen Formodning om, hvorfra denne Syg-

dom kan være kommet, eller hvad der kan have for-

anlediget den? — 14) For at komme efter de foran-

ledigende Aarsager, maa Dyrlægen efterforske: A) om
kan antages, al RSglen og Pleien har bidraget Noget

l-il al fremme Sygdommen; — B) om den forandrede

Beskaffenhed, Veirliget i de senere Aar har haft, kunne
'^^ve fremskyndt samme ; — C) om der ellers kunde
være Noget i Faarenes Behandling, hvoraf Sygdommens
Opkomst især kunde hidledes? — 15) Ved den Plan, Dyr-
lægen lægger, for al helbrede Sygdommen og standse

dens videre Fremgang, maa han tage Hensyn paa de

stedegne Omstændigheder, der kunne lette Udforelsen
af hans Plan, og især soge saavidt muligt at lempe sig

efter Folkets Vaner og Skikke. Ogsaa maa Dyrlægen
være betænkt paa, at indrette sine Forslag saaledes,

at de kunne udfdres paa deri mindst bekostelige Maade.
— l^vrigt bOr Dyrlægen fcire en ordentlig Dagbog, for

derefter ved sin Tilbagekomst at kunne godtgjdre, hvor-

ledes Tiden er bleven anvendt.

Maaden, paa hvilken Islænderne behandle deres

Husdyr, vil sikkerligen meget kunne forbedres, naar
de herom havde den fornbdne Kundskab, og det bliver

derfor Dyrlægens Pligt, under sit Ophold, saavidt det

1827.

27. Mai.
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1827, staaer i hans Magt, al bidrage alt Sit for at bibringe

^rr^TTT^ dem samme. — For at der i sin Tid herfra kunde blive
27. Mai.

forfattet en Veiledning for Islænderne ved deres Hus-

dyrs Behandling i Almindelighed, maa Dyrlægen samle

sig Kundskab om de folgende Gjenslande:

1) om Feil og Fuldkommenheder af Islands Heste,

Qvæg, Faar og andre Husdyr. — '

2) om den R5gt og

Pleie, de give deres Husdyr. — 3) om Indretningen

af Staldene og Dyrenes ovrige Opholdsteder. — 4) om

de almindeligste Sygdomme blandt Husdyrene. — 5) om

Behandlingsmaaden af Sygdommene og de brugeligste

Lægemidler mod samme. — Gj omMaaden, paa hvilken

de afbenytte Husdyrene.

Naar Dyrlægen er ankommen til Island, har han,

saasnart Leilighed gives, til Veterinairskolens Forstander

at indsende Indberetning om, hvad han alt maatto have

bragt i Erfaring om den blandt Faarene udbrudte Syg-

dom. — Kjobenhavn den 27. Mai 1827.

2. Juni. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, Bjarni Thorsteinson; ang. Ligningen af

Udgifter ved Distriktslægers Reiser til Examina^^

tion af Jordemodre. Khavn den 2. Juni 1827.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 1496. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 11, 2. H., S. 281-282.

I Skrivelse af 31. Decbr. f. A. har Rr. Amtmand

blandt Andet anholdt om. at den af Dem brugte Frenj-

gangsmaade, at repartere de Omkostninger, som foran-

lediges ved Distrikts-Chirurgens Reiser til Examinalion

af Jordemodre, og som i Aarei 1825 have udgjort 30

Rbd. Repræs., og i 1826 33 Rbd. Repræs., paa hele

Amtet, saavel for disse lo Aar, som fremdeles, naar

slige Udgifter forefalde, indtil videre maa approberes.

I Anledning heraf skulde man, efter over Sagen

at have brevvexlet med det kongelige Rentekammer, til

behagelig Efterretning og videre Foranstaltning tjenstlig
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melde, at Gancelliet bifalder, at disse Udgifter udredes

paa den foreslaaede Maade, indtil Jordemodervæsenet

paa Island bliver fuldkomment organiseret; hvorhos man
dog tillige maa bemærke, at det, da der ikke af Hr.

Amtm. er anfart nogen særdeles Grund for Nodvendig-

heden af disse Reiser, og for at Examinationen foretages

i det Distrikt, hvor Fruentimmeret ansættes som Jorde-

moder, kunde synes hensigtsmæssigere, at de hertil

medgaaende Udgifter anvendtes paa, at vedkommende
Fruentimmere i nogen Tid opholdt sig paa det Sted,

hvor Dislrikts-Ghirurgen boer, for sammesteds af ham
3t modtage den forncidne Underviisning. — Det kgl.

Danske Gancellie den 2. Juuii 1827.

1827.

2. Juni.

I-aegepos

Kongelig Resolution ang. Oprettelse af en

t paa Vestmannoerne. Khavn den 6. Juni

1827 \ — I Rentekammerets Forestilling 29. Mai 1827 an-

ff^i'es, at Landphysikus og Stiftamtmanden i Island havde fore-

slaaet Oprettelsen af en fast Lægepost paa "VestmannOerne.

Dette
. Forslag anbefaledes ogsaa af Sundheds -Collegiet, og

^^ntekammeret foreslaaer at en saadan Post oprettes paa Prbve.
•~ Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1827. B, Nr. 225.

J^aa Vestmannoe under Sonder-Amtet i Vort Land
Island kan for det Fcirste til en Prove ansættes en fast

Læge med en aarlig Gage af 300 Rbd. Solv,. hvilken

Læge vi herved give Vort allern. Tilsagn om, at han
efter 6 Aars Forlab skal blive forflyttet til et bedre
Ghirurgikat

i Vort Rige Danmark, og, indtil han kan
ansættes

i et saadant, erholde udbetalt -/a Dele af be-

meldte Gage
i Vartpenge. Og kunne de i denne Hen-

seende forncsdne Udgifter udredes af den islandske

Jordebogskasse, da det ibvrigl, naar den omhandlede

Lægepost i Tiden bliver ledig, maa komme under nær-

6. Juni

O Canc. Skriv. 8. Septbr. 1827.

IS
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1827. mere Overveielse, hvorvidt den behover paa Nyt at

^^^^^ besættes, eller ikke. — Kjobenhavn den 6, Juni 1827 ^

12. Juni. Cancellie-Plakat ang. Foranstaltninger til Fore-

byggelse af Personers forargelige Samliv. Khavn

den 12. Juni 1827. — Denne ,,Plakat, angaaende

nærmere Bestemmelse og Forandring ved Lovens 6—13— 3'*,

er publiceret ved Landsoverretten i Island den 12. Novembr.

1827, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1828, men

t'Orst udvidet til at gjelde for Island med Modification ved For.

21. Decbr. 1831. jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 61. ~ Canc,

3. Depart. Registr. 1827, 112* Cl*^27, Nr. 431'). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1827, S. 504—505. Qvart-

Forr. for 1827, S. 87—885 Schoii XIX, 441—442.

7. Juli. Cancellie-Plakat for Danmark, ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Danmark og Rusland.

Khavn den 7. Juli 1827. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 12. Novbr. 1827, samt i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1828, og erklæret „ligefrem an-

vendehgty for Islands Vedkommetide ved Canc. Skrivelse 27.

Mai 1828; jevnf. Sunnanp6st. 1835, S, 46. — Canc. 2. Depart.

Registr. XXVIII, 143 (1827, Nr. 561). Original- Aftryk hos

Schultz. Coll. Tid. for 1827, S. 586. Qvart-Forr. for 1827,

S. 94—95; Schou XIX, 443—444. — Islandsk; „Cancelli-

Plakat fyrir Danmiirku, åhrærandi aftekm'ngu afdråttar-réttarins

milli Danmerkur annarsvegar, en hins Ruslands og P61inalands

velda", i den af den islandske Landsoverret ifolge Canc. Skriv.

2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger m. v., ved-

kommende Island, S. 246—247.

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Hoppe og

Landfoged S. Thorgrimsen ved Rentek. Skriv. 23, Febr.

1828, tilligemed Underretning om, at praktiserende Læge

i Nykjobing i Sjælland, Krigsraad Carl Ferdinand Lund,

er ved kgl. Resol. 23. Januar s. A. ansat til Distrikts-

Chirurg paa Yestmannberne, paa de i Resolutionen bestemte

Betingelser. Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1238—1239.
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Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrellens Op-

hævelse mellem Danmark paa den ene og Rusland og

Polen paa den anden Side.

Som Folge af en mellem Hans Majestæt Kongen af

Danmark og Hans Majestæt Keiseren af Rusland og

Kongen af Polen truffet Overeenskomst om Afdragsret-

tens gjensidige Ophævelse, vil der, naar Arv eller anden

Formue, der tilhCrer russiske eller polske Undersaatter,

udfares fra de kgl. danske Stater, ikke være at erlægge

noget Afdrag eller nogen Bortflytnirigsafgift, forsaavidt

samme, efter de hidtil gjeldende Regler, skulde indflyde

i den kongelige Kasse; hvorimod saadan Afgift, forsaa-

vidt den er tillagt Communer eller private Personer,

eller skulde svares af danske Undersaatter tilhbrende

Midler, der udfores af Landet, om den endog tilfalder

den kongehge Kasse, fremdeles skal vedblive, lovrigt

vil hiin Bestemmelse om Afdragsreltens Ophævelse være

at anvende ikke alene med Hensyn til de Midler, der

udfores efter den under 18. Mai d. A. foregaaede Ud-

vexling !af de derom udfærdigede Declarationer, men

og i alle de Tilfælde, hvor Afgiften ikke inden fornævnte

Dato har været endeligen oppebaaret af vedkommende

Autoriteter. — Hvilket herved kundgjijres til fornoden

Efterretning og allerund. Efterlevelse. — Det kgl. Danske

Gaacellie den 7. Juli 1827.

Det kongelige Particnlairkammers Skrivelse u. Juii.

til Stiftamtmanden over Island^ ang. de tilBiblio-

theker i Island bestemte Exemplarer af Flora

Danica. Khavn den 14. Juli 1827. — Original i

Stil'tsarchivet i Island.

Ved allerhoieste Resolutioner af 2'2. August f. A. og

% f. M. har H. Maj^. Kongen allern. bestemt, at af de til de

respective geistlige og verdslige Ovrighedspersoner, til

videre Udlaan herfra forhen udleverede uilluminerede

13*

1
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1827. Exemplarer af Værket Flora Danica, et bestemt Antal

14. Juli. for Fremtiden skal beroe ved vedkommende Stifts-

bibliotheker, og de overskydende Exemplarer hertil

indsendes til Opbevaring, saafremt Ihændehaveren af

sidstnævnte Exemplarer ikke skulde vide Udvei til at

bekoste Fortsættelsen af Værket uden Udgift for Par-

liculairkassen, i hvilkel Tilfælde de hertil ville indsende

deres Erklæringer, hvorefter de, efter Omstændighederne,

kunne forvente allern. at beholde disse hidtil udlaante

Exemplarer af Værket. — Endvidere er allern. bestemt,

at denne Forandring skal skee saa betimeligen i inde-

værende Aar, at Indberetning desangaaende inden Aarets

Udlob herfra allerund. kan forelægges Hans Majestæt

Kongen.

I Anledning heraf maa Particulairkammeret tjenstl.

anmode Hr. Stiftamtm. om, at aflevere de hos Dem

beroende 3 Exemplarer af Værket Flora Danica, be-

tegnede med Nr. 39, 40 og 42, til Stiftsbibliotheket i

Island mod Qvittering, i hvilken Henseende bemeldte

Sliftsbibliothek herfra idag er meddeelt fornoden Under-

retning, og hertil at indsende det fjerde Exemplar, be-

tegnet med Nr. 41, saafremt Ihændehaveren ikke seer

sig istand til, overeensstemmende med foranforte Re-

solution, selv at bekoste Fortsættelsen af Værket, der

da herfra, paa forventende allernaad. Approbation, for

Sammes Regning vil bhve bestilt hos Forfatteren, hvoraf

hvert Hefte vil komme til at koste circa 5 Rbd. Sedler.

For at kunne efterkomme H. kgl. Maj** allerhciieste

Resolution med Hensyn til Indberetningen, forventes

saavel Stiftsbibliothekets Qvittering for de 3 Exemplarer,

som det fjerde Exemplar, eller Hr. Stiftamtm." Erklæ-

ring, dersom Vedkommende (insker, paa foranforte

Vilkaar, at beholde dette dem udlaante Exemplar, snarest

muligt hertil indsendt. — Particulairkammeret den 14.

Juli 1827.
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Reskript til Amtmanden over Vester- Amtet, 1827.

ang. Formildelse af Horstraf til Boder til Ho- sTTii^.

spitalet. Frederiksberg den 8. August 1827. —
Canc. 3. Depait. Registr. 1827, 143 (Nr. 5283-

Frederik den Sjette &c. V. G. Da Bonden Jon

Jonsen af Melabud inden Sneefjeldsnæs Syssel, under

det Dig allefn. anbelroede Amt, i en Os af Vort Danske

Cancellie allerund. foredragen Ansogning har anholdt

om, at eftergives den Straf, som han i Aaret 1825 for

Iredie Gang begaaet Hoer har gjort sig skyldig til, saa

give Vi Dig herved tilkjende, at Vi, efter hans saaledes

allerund. gjorte Ansbgning, samt de af bemeldte Vort

Cancellie iovrigt oplyste Omsændigheder, allern. ville

have ham fritaget for at lide Tiltale og Straf efter An-

ordningerne for bemeldte hans Forbrydelse, imod at

han erlægger en Mulkt af 30 Rbd. S5lv til Hallbjarnar-

cires Hospital. — Derefter Du Dig allerund. <Sc. —
Frederiksberg den 8. August 1827. [ad mandatum],

Cancellie-Skrivelse til Directionen for Islands 25. August.

Stiftsbibliothek, ang. Skrifter forærede til samme.

Khavn den 25. August 1827. — Canc. i. Depart.

Brevb, 1827, Nr. 2126».

I Forbindelse med dette Collegii Skrivelse af 21.

April sidsti., hvorved man underrettede Directionen om,

at man havde anbefalet Direciionens Andragende om

at skjænkes Flora Danica, det kongelige Mynlværk m. v.,

til Chefen for det store kongelige Bibliothek, Geheinie-

Statsminister Malling, til Overhofmarschal Hauch og til

det kgl. Particulairkammer, skulde man tjenstl. tilmelde

velbemeldte Direction, at Overhofmarschal Hauch har

tilskrevet dette Collegium, at Hans Majestæt har skjænket

Islands Stiftsbibliothek

:

1 Exemplar af Beskrivelse over Danske Mynter og

Medailler i den kongelige Samling, Khavn 1791. Text
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1827. og Kobbere. 2 Bind.. Folio. — 1 Exemplar af Tillæg

til ovennævnte Beskrivelse over danske Mynter. Khavn

1794. Texl og Kobbere. 1 Hefte.
,
Folio. — 1 Exem-

plar af Catalogus numorum veterum Græcorum & La-

tinorum Musæi Regis Daniæ. Pars I— II. Havniæ 1816.

2 voll. 4*^; — ligesom det kgl. Parliculairkammer har

tilstillet Cancelliet de udkomne 32 Hefter af et uillumi-

neret Exemplar af Værket Flora Danica, der ligeledes

af Allerhbislsamme er skjænket bemeldte Bibliothek; —
og disse Skrifter findes i den hermed folgende Træ-

kasse, indsyet i Voxdug og mærket I. S. B.

For Modtagelsen udbeder man sig Tilslaaelse be-

hageligen meddeelt. — Del kgl. Danske Cancellie den

25. August 1827^

1. Septbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Vester -Amtet, Bjarni Thorsteinson, ang. Grund-

læggelsen af et oeconomisk Fond for Vester-

Amtet. Khavn den 1. Septbr. 1827. — Rentek.

Isl. Copieb. 6, Nr. 888.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 1. Februar

d, A. andraget paa, at 50 Bbd. r. S., som, da et af

Kjcibraand Svendsen paa Onundefjord bygget Dæksfar-

t(5i, ,(F(i&urlandi&" kaldet, lob af Stabelen, blev af Sys-

selmand Ebenezer Thorsteinsen med Fiere skjænkede

til Belcinning for en eller anden nyttig Vindskibelighed,

maatte gjdres frugtbringende i den kongelige Kasse,

for derved at lægge Grunden til . et oeconomisk Fond

for Vester-Amtet.

I Anledning heraf skulde vi, efter desangaaende

at have corresponderet med Directionen for Statsgjelden

og den synkende Fond, ikke undlade tjenstl. at melde

) s. D. Canc. Skriv, til Particulairkarameret, hvorved gives

Tilstaaelse, for de modtagne 32 Hefter af Flora Danica.

Canc, 1. bepart. Brevb. 1827, Nr, 2126«.

y
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Hr. Amlm. til behagelig Efterretning, at i Overeens- 1827.

stemmelse med den under 28. Septembr. 1822 foiede i^TT'Tr"^ 1. Septbr.
almindelige Foranstaltning til at gj5re offentlige Penge i

Island frugtbringende i den kongelige Kasse, haves ikke

Noget herimod al erindre, samt at vi til den Ende have

under D. D. tilskrevet Stiftamtmand Hoppe om, naar Ved-

kommende desangaaende henvende sig til ham, saavel

at foranledige ovenmeldte 50 Rbd. r. S. modtagne i

Islands Jordebogskasse til Forrentning, som og hvad

der i Fremtiden maatte indkomme til bemeldte Fond,

dog saaledes, at Indbetalingen, i Overeensstemmelse

med ovennævnte Foranstaltning af 28. Septembr. 1822,

skeer i det mindste med 20 Rbd. ad Gangen. — Rente-

kammeret den 1. Septembr. 1827 \

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over i- Septbr.

Island, ang. Blanquetter til Vaccinations-Attester,

m. V. Kliavn den 1. Septembr. 1827. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1827,' Nr. 2326.

• If5]ge Hr. Stiftaratm/ behagelige Skrivelse af 18.

April sidsti. skulde man herved tilstille Dem et Antal

Blanquetter til Vaccinations- Attester, for at samme be-

hageligen kunde vorde Landphysikus Thorstensen til-

stillet, hvorhos man til fornoden Efterretning og Be-

kjendlgjcirelse for bemeldte Landphysikus Thorstensen

ikke skulde undlade lige tjensti, at melde, at den For-

andring i berorte Attesters lovbefalede Form, som man

af hans medfulgte Skrivelse har erfaret at han foretager

sig ved de af ham udstedte, derved, at han udstryger

de i Blanquetterne indrykkede Udtryk, hvorefter Vac- '

cinen skulde bevare Vedkommende mod Børnekopper,

saa meget mindre kan billiges, som Vaccinationen dog

maa antages at beskytte mod de virkelige, om end ikke

O s. D. Rentek. Skriv, til Stiftamtmand Hoppe, af samme

Indhold. Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 889.*
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1827. mod de formildede Bbrnekopper. — Det kgl. Danske

^J"'^^^^^
Cancellie den 1. Septbr. 1827.

SCHEMA ^.

FRvi. Kiiab6Iu-setningar attest.

fæddur (fædd) å . . . . og verandi å .... ara

gamall (gbmul) eraf mer undirskrifufeum åri!) ... ^dx\n ...

sett kiiabéla. Meb nakvæmri ranns6kn, er skebi millum

J)ess 7. og 9. dagSj heii eg fundiS oli merki til, a6 j}etta

væri })ær réttu kuabolur; ^vi t)ær voru heilar og oskadd-

abar, uppfylllar tærum vessa, hdf&u laut i mi&ju og um-

girtar rau&um hring.

hefir })vi fengib l)å réUu kiiabélu, sem fram-

vegis varibveilir hann (hana) fra barnabålunni, hvat hér-

meh uppå æru og samvizku voltast af

(N. N.).

J)ann årib

1. Septbr. Cancellie Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Spfirgsmaalet om Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824. Khavn den 1. Septbr. 1824.—
Canc. 3. Depart. Brevb. 18^7, Nr. 2265.

Efter at have modtaget det konge!. Rentekammers

Betænkning af 12. Februar 1825, betræfiFende, hvorvidt

de i L(5bet af 1824 herigjennem emanerede almindelige

Anordninger enten ligefrem eller med visse Modifica-

tioner kunde gjores gjeldende paa Island, meddelte

Cancelliet under 5. Marts næstefter velbemeldte Kam-

mer Underretning om, at man med Hensyn til Anvende-

ligheden af:

1) Plak. af 21. April 1824, betræffende Midler til

al forebygge Skifters Forhaling m. v. — 2) Forordn, af

30. April s. A., ang. Præsters Embede med Hensyn til

Ægteskab. — '6) For. af 26. Juni s. A., hvorved inden-

O jevnf. For. 3. April 1810.
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byes Vexfer under visse Betingelser tilstedes.- 4) For. 1827.

af 6. August s. A., ang. en forandret Rettergangsmaade 1. Septbr.

i mindre betydelige Gjeldssager. — 5) For. af 24. Sept.

^

s. A., hvorved Straffen af Boeslods Forbrydelse og paa

yderste Formue, samt andre lignende Straffe, deels op-

hæves, deels forandres. 6) For. af' 8. Oktbr. s. A.,

hvorved Oplæsning af Anordninger og Tillysninger om
verdslige Gjenstande fra Prædikestolene afskaffes; og

— 7) Plak. af 29. Oktbr. s. A., om at Ingen, som er

straffet med offentligt Arbeide, maa vinde Borgerskab i

nogen Kjbbstæd; — havde anmodet Overcivrighederne ^

paa Island om at indkomme med nærmere Betænkning

denne Gjenstand betræffende.

Ved at tilstille Kammeret det i denne Anledning

Indkomne, tilligemed de yderligere Erklæringer, hvilke

Cancelliet med Hensyn til enkelte af ovenanfdrte An-

ordninger senere fandt sig foranlediget tii at indhente,

skulde man med Hensyn til samtlige ikke undlade at

yttre den Formening, at

1) Plak. af 21. April 1824, med særdeles Hensyn

til hvad Amtmand Thorsteinson derom har anforl*,

') I Betænkning dat. Reykjavik 10. Mai 1825 havde Amt-

mand Th. yttret, at Plakaten vel i en eller anden enkelt

Punkt kunde være anvendelig i Island, men at den i de

ovrige var uanvendelig og i det Hele taget mindre for-

neden. Skifter trækkes vel undertiden i Langdrag, men

ei sjelden af tildeels undskyldelige Aarsager. Den Efter-

levende kan bnske at hensidde i Boet f. Ex. Vinteren over,

og dette kan være til alle Vedkommendes Fordeel. Skifte-

forvalteren og Vedkommende kunne ikke mcide i Vinterens

Tid paa Stervbogaarden, uden uforholdsmæssige Udgifter.

Klager over Skifters Henstand fandt ikke Sted i den senere

Tid, og Skifteforvaltere havde ingen Interesse i at trække

Skifter i Langdrag. Indkaldelse i Aviser kunde ikke finde

Sted, og ved Kirkestævne var den deels overflbdig (inden-

sogns), deels utilstrækkeUg [udensogns). Skifteforvalteres

Maliversationer kunde ialtfald bekvemmest overlades til

Domstolene.
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i827. uden Tvivl ikke bcir gjores gjeldende paa Island; at

1, Septbr. — 2) For. 30. April 1824 hensiglsmæssigen sammesteds

kunde indfores, med den Modification, at ogsaa Reskr.

af 28. Marts 17T() bliver al overholde, saml at det, . for-

saavidt Forordningens § 3 Nr. lOangaaer, med Hensyn

til de Misforstaaelser, samme sees at være underkastet,

tilkjendegives, at det ingenlunde er sammes Hensigt,

ubetinget at nægte de Personer, der, efterat være blevne

IHÅargamle, have erholdt Hjælp af Fattigvæsenet, Adgang

til Ægteskab, naar de ikke kunne erstatte den saaledes

oppebaarne Understcittelse, men kun at forebygge Ægte-

skaber, der sandsynligviis ville falde Fattigvæsenet til

Byrde; hvorfor og Fattigforstanderne i det Distrikt,

hvortil Mandspersonen horer, og som, da Forsbrgelses-

byrden i al Fald maatte falde paa samme, derover

have at tage Bestemmelse, ikke b'6r forhindre samme,

naar der, uagtet den herfra oppebaarne Fattighjælp ikke

kan refunderes, er Formodning for, at Ægtefolkene ved

deres Vindskibelighed kunne finde Udkomme for dem

og deres Bbrn; ligesom det iovrigt er en Selvfolge, at

Amtmændene, som Overovrigheder, maae værebemyn-

' digede til at prove og efter Omstændighederne forandre

de Beslutninger, Fattigforstanderne i foranforte Hen-

seende maatte tage; at — 3) For. af 26. Juni 1824

saameget mindre kan ansees anvendeHg paa Island,

som den aldeles ikke synes passende i et Land, hvor

Brugen af stemplet Papir ikke er paabuden; at —
4) For. af 6. August LS24, med Hensyn til de af Amt-

mand Thorsteinson fremfarte Bemærkninger ^, ikke synes

at være anvendelig paa Island; at — 5) Forordn, af

I foranfcirte Betænkning 10. Mai 1825 yttrer Amtmand

Th. den Formening, at denne Forordning er med Hensyn

til Island deels overflødig, deeis upassende. Overflødig,

da Gjeldssager ere yderst sjeldne i Island, og upassende

og uanalogisk med Forordn. 11. Juli 1800 § 10, ligesom

ogsaa det, der anføres om Sagføreres Mellemkomst i Sag-

erne, ikke paa Island finder nogen Anvendelse.
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24. Seplbr. 1824 uden Tvivl sammesteds kunde ind- 1827.

fdres med den Modification, al de Straffe, der ifoise TT^^TT^
samme blive at sætte i Stedet for de ved Forordningen

afskaffede, paa bemeldte Land blive at bestemme efter

de i Reskr. af 3. Mai 181(i fastsalte Forhold, samt al

del vil have sit Forblivende ved de for Island fore-

skrevne særdeles Bestemmelser angaaende Straffen for

Hoer; at — 6) For. af 8. Oktobr. 1824 uden nogen

ModiHcation bor gji5res gjeldende i oftnævnte Land;

samt endelig at — 7) Plak. af 29. Oklbr. 1824 uden

Tvivl ikke bor indfores sammesteds, da der sjeldent

^ller aldrig derfor vil blive Anvendelse.

Ved at meddele Forestaaende, skulde man af det

^1. Rentekammer udbede sig, ved Bilagenes Tilbage-

vendelse, Sammes Yttringer behageligst meddeelle, om,

hvorvidt der maatte haves Noget at erindre imod de

saaledes af Cancelliet antagne Resultater. — Del kgl.

^3nske Cancéllie den I. Septembr. 1827.

Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden over i.Septbr.

Island, ang. Indsendelse af Exemplarer af trykte

Skrifter til Bibliothekerne. Khavn den 1. Septbr,

1827. — Original i Stiftamts -Archivet i Island. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 2325.

Hr. Stiftamlm. har under Julii sidslL til dette

Collegii Afgjdrelse henstillet, hvorvidt Gonferentsraad

Stephensen maatte kunne fritages for, i Overeensstem-

melse med Forordn, af 19. Januar 1821, at indsende

nogle Exemplarer af el Skrift, som han i forrige Aar har

ladet trykke i det islandske Landoplysnings - Selskabs

Bogtrykkene, til Forsvar for hans Bestyrelse af bemeldte

Selskab; og De har derhos ladet medfdige en Erklæring

fra Gfraad Stephensen, hvoraf erfares, at han, fordi

Skriftet ikke endnu er publiceret, men alene benyttet

som et Slags Manuskript, formener, at foranforte Forordn,

ikke med Hensyn til samme kan være anvendelig.

s



204 Canc. Skriv. ang. Indsendelse af Skrifter.

1827. I Anledning heraf skulde man, til behagelig Efter-

r^eptbr
Bekjendlgjijrelse tor CFraad Stephensen,

tjenstl, melde, al Indsendelsen af bemeldte Skrift kan

bortfalde, saalænge det endnu ikke er uddeelt, del være

sig gratis eller for Betaling. — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 1. Septembr, 18^7.

8. Septbr, Directioiieii for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden i Island,

ang. Reformer i Oeconomien og Underviisningen

ved Bessastad Skole. Khavn den 8. Septembr.

1827. — Univ. Dir. Copieb. 1827, Nr. 1386.

Direclionen har af D. Hoivelb." behagelige Skrivelse

af 14, Mai d. A. med FornCielse erfaret de særdeles

hensigtsmæssige Foranstaltninger, som Stiftsøvrigheden

har truffet til at afhjælpe de betydeh'gste Mangler ved

den oeconomiske Orden og Sundbedspleie i Besse-

slad lærde Skole, og bifalder aldeles den Instruction \

') Denne Instruction indeholdes i en Skrivelse fra Stifts-

dvrigheden i Island til Skolens Oeconomus, Guldsmed

Thomsen (porgrimur T6masson) paa Bessastad, dateret

14. Mai 1827, lydende som fcilger:

^^l Forbindelse med Stiftets Skrivelse af 5. Septembr.

1821, hvorved Deres Velædelhed blev meddeelt eninstrux

i Henseende til den Dem overdragne Bestyrelse af Oeco-

nomien ved den lærde Skole paa Bessestad, samt et Spise-

. reglementj have vi, saavel for at vedligeholde Disciplenes

Helbredj som for at opdrage disse unge Mennesker til en

i moralsk og physisk Henseende lige gavnlig Reenlighed,

Orden og udvortes Anstand, fundet det passende, endvidere

at træffe fcilgende Bestemmelser, der skulle sættes i Kraft

ved næste Skoleaars Begyndelse;

1) Der vil af os blive fbiet Anstalt til, at ei fiere end

3 Disciple ligge i samme Seng, samt at Soveværelserne,

saavidt muligt, forsynes med Kakkelovn. — 2) Ved

hver Seng hbr, i Overeensstemmelse med Reglementet af
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som i denne Henseeode er givet Oeconomus, hvorfor 1827.

man under D. D. har tilskrevet del kgl. Rentekammer 8. Septbr.

10. Junii 1746, folge 1 Madrats, stoppet med H«, Uld

eller andet tjenligt til Fyldning, 1 dito Hovedpude, 1 Un-
derdyne fyldt med Fjær, 1 dito Hovedpude, 1 uldentTeppe,

1 Par dito Lagener og 1 Haandklæde. — 3) Sengeklæderne

raaae, i det mindste een Gang om Maaneden, naar Veir-

liget tillader det, bæres ned for at udluftes, hvorved Di-

sciplene kunne være behjælpelige hver for sin Seng. Den
fclrste Scindag i hver Maaned lægges rene Lagener paa

Sengene, og hver SSndag gives rene Haandklæder. —
4) Gulvene i Sovestuerne feies, eller, om fornddent gjores,

skrubbes med en vaad Klud eller Bcirste, hver LOverdag,

nien vaskes med varmt Vand, saavel som Borde og anclre

Meubler, hver Gang rene Lagener gives til Sengene. Spise-
,

og Læsestuerne bor ligeledes feies hver ottende Dag og

vaskes een Gang om Maaneden, paa en Tid, da Forelæs-

ningerne og andre Omstændigheder tillade saadant. —
o) Saasnart Disciplene ere opstaaede, bor de tilholdes til-

bbrligen at vaske sig, hvortil Oeconomus anviser et pas-

sende Sted og forskaffer Vand; derpaa skulle Sengene

strax redes, og Vinduerne, om Veiret tillader det, staae

'A til 1 Times Tid aabne, da det derefter ikke, uden i

Sygdomstilfælde, tillades Nogen igjen at lægge sig for

Sengetid. — 6) Det tillades Ingen at anbringe de hidtil

brugelige Dore eller Skodder for Sengene, eller uden Til-

ladelse fra Lector at ligge og læse over om Natten, men

saadant bor i Almindelighed finde Sted i Læsestuerne,

som til den Ende hver Dag maae være opvarmede og

forsynede med de nødvendige Lys, Sbndagen iberegnet,

og tillades det Ingen der at tale hHit, eller paa an-

den Maade forstyrre de Studerende. — 7) Det bbr/n^ie

paasees, at Disciplene i det mindste hver Søndag tage

reen Skjorte og Strømper paa, og at de ikke nogensinde

indfinde dem i Læsestuerne eller Spiseværelset med
uredte Haar eller smudsige Hænder, saa bor og deres

Klæder være hele og rene. — 8) Til den Ende bor hver

Discipel ved Ankomsten til Skolen være forsynet med og

ifølge den 27. § af Anordningen af 3. Mai 1743 forevise

de nødvendige Skjorter og andre Klædningsstykker, samt

1 Børste og 1 Kam; i manglende Fald gjøres herom den
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1827. om, at de forogede Udgifter, som derved maatte for-

8. Septbr. anlediges, udredes af den lærde Skoles i den kongel.

fornbdne Indberetning til os, paa det at Saadant kan blive

foranstaltet anskaffet paa Vedkommendes Bekostning. —
93 Saavel Oeconomus, som samtlige Lærere, bbr have

nSie Tilsyn med Disciplenes Sundhed, og saasnart de

skulde bemærke nogen indvortes eller udvortes Sygdora,

strax melde Saadant til Lector, for at han snarest muligt

kan lade Landphysikus hente^ hvis Forskrifter da nBie

fOlges, saavel i Henseende til Diæten, som den mulig nbd-

vendig befundne Afsondring fra de Svrige Disciple, samt

hvad Andet af ham maatte foreskrives betræffende den Syges

.Behandling. — 10) For at paasee disse Bestemmelser op-

fyldte, som og for i det Hele at vaage over god Disciplin

og Reenlighed, skulle vexelviis een af Lærerne, saaledes

som de derom maatte blive enige eller af Lector befales,

have Inspection over Skolen; denne Inspectionshavende

bestemmer desuden, efter Omstændighederne, eller Lectors

nærmere Ordres, hvad Tid skal purres ud og Disciplene

igjen skulle gaae tilsengs, Lys slukkes, og Alt være roligt

paa Skolen, ligesom han og, i Overeensstemmelse med

de af Stiftet under 5. Septbr. 1821 trufne Bestemmelser,

deeltager i Disciplenes Maaltider, og paaseer, at Enhver

betimeligen indfinder sig ved samme, at Alt gaaer søm-

meligt og reenligt til, samt at Maden er upaaklagelig^

ligeledes har han Tilsyn med, at ingen Discipel uden

Lectors Tilladelse om Natten bliver udenfor Skolen, eller

kommer for sildigt hjem, men atKnhver betimeligen ind-

finder sig ved den Ban eller Sang, der, som hidtil, ifolge

S 44 i Anordning af 3. Mai 1743, bor holdes Morgen og

Aften. Hver Formiddag, naar Lector indfinder sig paa

Skolen, aflægges til ham, efter Omstændighederne, skriftlig

eller mundtlig Rapport om den forbigangne Dag, og be-

findes da Noget anderledes end det hbv, søger han det

rettet, eller i manglende Fald hertil indberettet. — 11) For

at lette Lærerne denne Inspection, og da det vilde falde

dem besværligt at være den hele Dag tilstede paa Skolen,

tillades det, at Lector, saaledes som hidtil har været Brug,

beskikker dem saamange Medhjælpere, som forncident fin-

des, hvortil bcir vælges de ældre, sindigere og itivrigt

dygtige Disciple, som de Andre kunne have Agtelse for,
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Jordebogskasse i Island indestaaende Midler. — Derhos 1827.

skulde man, med Hensyn til de ovrige Bemærkninger 8. Septbr,

angaaende Underviisningen selv, som D. Hoivelb." Skri-

velse indeholder, tjenstl. have Stiftscivrigheden anmodet
om, at lilkjendegive Skolens Lærere, at de ved Under-

viisningen have at undgaae Dictaler, som tidsspildende,

hvorimod, de approberede Lære- og Læsebøger alene

biir lægges til Grund for samme, forsaavidt ikke en

eller anden vigtig Bemærkning kan være at nedskrive

og ville disse Medhjælpere i Eet og Alt have at rette sig

efter de Forskrifter, som meddeles dem af den inspections-

havende Lærer eller Lector selv, og h'6r de igjen uvæger-

ligen respecteres og adlydes af de Hvrige Disciple, som

have at henvende sig til Lectorj dersom de skulde finde

Noget at klage eller andrage.

Deres Velædelheds bekjendte retskafne Tænkemaade,

samt i en Række af Aar til Alles Tilfredshed f«rte drif-

tige og ordentlige Oeconomie ved Skolen, lader os for-

vente, at De ogsaa villigen vil bidrage Deres til, at oven-

staaende Bestemmelser blive iagttagne, og, som hidtil, af

al Magt s'6ge at fremme gode Sæder, Orden og Reenlighed

Ved dette for Landet saa saare vigtige Institut, og til os

indberette Alt, hvad De i saa Henseende anseer for tjenligt,

eller hvilken Uorden og Misbrug muligen kunne indsnige

^^S' Og haabe vi, at den fordgede Vaskning af Senge-

klæder m. v. villigen af Dem vil blive bestirget, saameget

Ildere, som De i de senere Aar har erholdt Deres Gage
og Stipendierne udbetalte med rede S5lv. I(3vrigt er Hr.

Lector Johnsen under Dags Dato herfra tilkjendegivet det

Fornadne til videre Bekjendtgjbrelse for Lærerne. — Den
som Folge af ovenstaaende Bestemmelser fornodne For-
øgelse af Sengeklæder og Anskaffelse af passende Haand-
klæder m. v. ville vi saameget hellere herved overlade til

Deres Velædelheds gode Foranstaltning, som De forhen

til vor Tilfredshed har besbrget Sligt, og vi da ere for-

vissede, om, at Alt bliver forfærdiget af gode Materialier

og paa sparsommeligste Maade. Omkostningerne derved

ville efter hertil indsendte Regninger ufortbvet blive Dem
anviste til Udbetaling af Skolens i den kongelige Jorde-

bogskasse indestaaende Midler".
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1827. af Disciplene. — Da man fremdeles maa være enig i,

8*Septbr
danske Sprog bor i Skolen dyrkes med forttget

Iver, og anseer det saameget mere passende, at nogen

Underviisning i Naturvidenskaberne ved Skolen kunde

gives, som særegne Stipendier her ved Universitetet ere

oprettede for Islændere, som studere disse, med For-

pligtelse til efter fuldendte academiske Studier, at vende

tilbage til Island, for der at udbrede saadanne Kund-

skaber; ligesom det og vilde være tjenligt, om nogen

Underviisning i Vocalmusik og i Gymnastik kunde gives

i Skolen, saa onsker Directionen at modtage Stiftsovrig-

hedens nærmere behagelige Forslag angaaende Ind-

førelsen af Underviisning og Examinatiou i visse Fag,

f. Ex. Historie og Geographie eller Religion, paa Dansk,

saavel som Udarbeidelse af Afhandlinger i dette Sprog,

samt angaaende Indforelse af Underviisning i Natur-

videnskaber, Vocalmusik og Gymnastik, saafremt denne

kunde forskaffes uden altfor stor Bekostning. — Den

kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

8. Septembr. 1827\

8. Septbr. Directioiieii for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigiieden over Islands

Stift, ang. en aarlig Skole-Hoitidelighed. Khavn

den 8. Septbr. 1827. — original i Bispe-Archivet i

Island. — Univ. Dir, Copieb. 1827, Nr. 1389.

Directionen er med Stiftscivrigbeden aldeles enig i,

at Indforeisen af en aarlig Hoitidelighed ved Bessestæd

'} s. D. Univ. Direct. Skrivelse til Rentekammeret, hvorved

Gjenpart af den af Stiftscivrigheden givne Instrux for Sko-

lens Oeconomus tilstilles Kammeret, med Anmodning om,

at foranstalte de i Anledning heraf nødvendiggjorte Be-

kostninger, til Anskaffelse af Inventarium for Skolen,

Kakkelovne, Sengeklæder, Haandkiæder, m. v., anviste

til Udbetaling af Skolens i Jordebogskassen indestaaende

Midler. Univ. Dir. Copieb. sst. Nr. 1387.
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lærde Skole i Anledning af H. Maj*. Kongens FCdsels- 1827.

dag, hvorved en Tale holdes i det latinske Sprog af 8. Septbr.

en af de ældste Studerende, og Lectoren tillige om-
melder, hvad der i det forl5bne Aar har tildraget sig

af Mærkelighed ved Skolen, samt med Berømmelse
nævner de flittigste Disciple, og hvortil indbydes ved
et paa Skolens Bekostning trykt Program, passende vil

kunne bidrage saave! til at vække Islændernes Patrio-

tisme som danske Statsborgere, som til at opmuntre

Videnskabelighed blandt Skolens Lærere. Ligeledes

bifalder den som hensii^tsmæssist, at ved bemeldte

Hditidelighed af D. Hoiærv. med en kort Tiltale over-

leveres som Præmie for den mest udmærkede blandt

disciplene et eller andet passende Værk af dem, som
^ai'ligen opsendes til Skolen, lil hvilken Bestemmelse
^er da og ved Opgivelsen af de BOger, som 5nskes

opsendte, kunde tages Hensyn. Ligesom man under

• har anmodet det kgl. Rentekammer om, at lade

^ med det aarlige Programs Trykning forbundne Om-
kostninger udrede af Skolens i den kgl. Jordebogskasse
mdestaaende Midler, saaledes onsker man 02saa aar-
»gen at modtage et Antal af 30 Exemplarer af samme
^»1 Uddeling iblandt de lærde Skolers Bibliotheker, og
det vil herefter ligeledes herfra blive foranstaltet, at et

Exemplar af ethvert ved de lærde Skoler i Danmark
udstedt Program ved den aarlige Forsendelse af Boger
hilsendes Ressestad Skoles Bibliothek.

C)ette meldes i tjenstl. Gjensvar paa Deres Hbi-
velb.'

Skrivelse af 14. Maji d. A. til behagelig Under-
mning og Foranstaltning. — Den kongel. Direclion for

mversitetet og de lærde Skoler den 8. September
1827'

^ s. D. Univ. Dir. Skrivelse til Rentekammeret, at besbrge
udbetalt af Skolens Midler hvad der aarlig maatte med-
gaae til Trykningen af et Program til Hbitidelighokielsen
af Kongens Fødselsdag. - Copiebog sst. Nr. 1388.



210 Ganc, Skriv. ang. Læge paa Vbstmannoerne.

1827. Cancellie-Skrivelse til det kongel. Sundheds-

T's^^^. Collegium, ang. Ansættelse af pn fast Distrikts-

læge paa Vestmannoeme. Khavn den 8. Septbr.

1827. — Canc. S. Depart. Brevb. 1827, Nr. 2347. Uddr.

i Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 11, 2. H., S. 359-360.

Det er del kgl. Sundheds -Gollegium bekjendl, al

del i sin Tid af Stiftamtmand Hoppe og Landphysikus

Thorsteinsen paa Island er bragt i Forslag, at der paa

Veslmannoe under islands Sonder- Amt maatte bhve

ansat en Distrikts - Chirurg. Efter at man i denne An-

ledning under II. Novbr, f. A. havde udbedt sig del

kgl. Rentekammers Betænkning, har velbemeldte Kam-

mer nu tilmeldt CancelJiet, at det paa Kammerets derom

allerund. nedlagte Forestilling har behaget Hans Maje-

stæt under 6. Juni sidsti. allern. al resolvere saaledes:

,(Paa VestmannSe .... [o. stv. see kgl.ResoI. 6. Juni

1827, ovenf. S. 193—194] .... besættes, eller ikke".

Ved at meddele det kgl. Sundheds-Collegium den

ovenstaaende alJerhciieste Resolution, skulde man der-

for, idet man tillige hoslagt lader folge en af Gand.

Medicinæ Thorarensen i sin Tid indgiven Ansøgning

om at ansættes som Amlsphysikus i Norder - Amtet,

tjenstl. anmode velbemeldte Gollegium om, at foran-

stalte det saaledes oprettede Distrikts - Ghirurgikat paa

sædvanlig Maade opslaaet vacant. — Det kgl. Danske

Cancellie den 8. Septembr. 1827.

15. Septbr. Rentekammer-Skrivelse ti] Amtmanden i Vester-

Amtet, Bjarni Tliorsteinson, angaaende Indsen-

delse til Stiftamtet af Gjenparter af de oecono-

miske Indberetninger fra Vester - Amtet. Khavn

den 15. Septbr. 1827. — Rentek. Isl. Copiebog 6,

Nr. 932. .

Stiftamtmand Hoppe har andraget paa, at Syssel-

mændene i Vester- samt Nord- og Oster-Amtet maatte



15. Septbr,

Rentek. Skriv, ang: de okcotsomiske Tabeller. 2H

blive indskjærpet den dem ved Kammerets Skrivelse 1827,

1^
af n. Juni 1701 paalagte Pligt, aarligen at tilstille Stift-

amtmanden i Island en Gjenpart af den til Kammeret

indgivende Relation om hvert Syssels Tilstand, og lige-

ledes har Stiftamtmand Hoppe anholdt om, at blive med-

i deelt en Gjenpart af de Tabeller, som Amtmændene i

fornævnte Amter aarligen indsende til Kammeret over

de respective Amters oeconomiske Tilstand.

Ligesom Kammeret i Anledning heraf maa anmode
Hr. Amtm. om, at tilholde samtlige Sysselmænd i Vester-

Amtet niiiagtigen at iagttage hvad der ved ovennævnte

Skrivelse af 11. Juni 1791 er paalagt dem, saaledes

skulde vi ikke undlade tjenstl. at anmode Dem om, at

tilstille Stiftamtmanden en Gjenpart af Deres aarlige

Indberetningerom Vester-Amtets oeconomiske Tilstand,

Daed Hensyn til at del i flere Tilfælde kunde være hen-

sigtsmæssigt, at disse Efterretninger tillige opbevares

Ved Stiftsarchivet. — Rentekammeret den 13. Septbr.

Caocellie-Plakat ang. ftvartals-Conrs. Khavn 20. Septbr.

tlen 20. Septbr. 1827. — Publiceret ved Landsover-

i'etten i Island den 12. Novembr. 1827, samt i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1828, og skulde være gjeldende

for Island fra 1. Januar til 30. Juni 1828 (Plak. 11. Mai 1819);

jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 42-43. — Canc. 2. Dep. Registr.

XXVIII, 186^ C»«27, Nr. 716). Original -Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1827, S. 743-744. Qvart-Forr. 1827, S. 107-

108; Schou XIX, 454.

Plakat, angaaeude Qvartals-Goursen for Oktober,

November og December Maaneder -1827.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

') Ligelydende Rentek. Skriv, til Nord- og Oster-Amtet,

samt Meddelelse til Stiftamtmand Hoppe. Rentek. Isl.

Copieb. sst. Nr. 933—934.

14*
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stemmelse anordnede bestandige Commitlee ér den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1827 skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger^ der, efter allerhciistbemeldte aabne Brev, kunne

afgjOres. med Rigsbanksedler, bestemt til 218'V4 imod

100 Species eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdir.

SOlv i alle foranfSrte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 9 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjOres til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongelige Danske Cancellie den 20.

Septembr. 1827.

Canceliie Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fængsling af mistænkte Forbrydere,

samt Anvendelse af Tvangsmidler mod Inquisiter.

Kbavn den 22. Septembr. 1827. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1827, Nr. 2537*. Uddr. i Fogtm. CAlgreen-Ussing)

VII. 11, 2. H., S. 376. - Islandsk: Uddr. i Sunnanpåst.

1835, S. 45 Anmærkn.

Hr. Stiftamtm. har ved Skrivelse af 4. Juli sidsti.

tilstillet Cancelliet et Andragende fra Sysselmand Svein-

bjiJrnsen i Arnæs Syssel, hvori denne indberetter, at

det under Behandlingen af den imod John Geirmund-

sen og Sigurd Gottsveinsen m, fl. Arrestantere anlagte

Justitssag, betræffende begaael Indbrud og Rciverie paa

Gaarden Kambe i bemeldte Syssel, er bragt til en hoi

Grad af Formodning, at forskjellige Personer, hvoriblandt

Gollsvein Johnsen og John yngre Gottsveinsen, ere

deelagtige med nogle af, Arrestanterne i forskjellige

ejenncm en Bække af Aar i bemeldte Syssel forbvede,

hidtil ustraffede Misgjerninger, i hvilken Anledning han

anholder om, for det Forste al maatte arrestere de 2

sidstnævnte Personer og anvende lovlig Tvang imod

dem, for at lilveiebringe de i saa Maade forn5dne Op-

lysninger; — og har Hr. Stiftauitm., næst at bemærke,

at De efter Omstæadighederoe har fuldkommen Gruud
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lil at antage, at der i det nævnte Syssel findes et 1827.

Complot af Misdædere, som det maa være Justitien 22, Septbr

magtpaaliggende at opspore, udbedet dette Collegii Ap-

probation paa de af Dem i denne Anledning trufne For-

anstaltninger, med Hensyn til de mistænkte Personers

føngslige Anholdelse samt de nodvendige Tvangsmid-
lers Anvendelse til Sandhedens Oplysning.

Foranlediget heraf undlader Gancelliet ikke, med
Hensyn til, at den i 1. § af Reskr. af 25. Jqli 180S

indeholdte Bestemmelse har fremkaldt Tvivl om, hvorr

v»dt det kunde ansees overeensstemmende med samme,
^ et Tilfælde som det nærværende at anvende de

forncidne Sikkerhedsmidler imod dem, paa hvem en

betydelig Mistanke hviler, til behagelig Efterretning

Uenstl. at yttre, at, da bemeldte § 1 i Reskriptet af

udelukkende er motiveret ved Hensyn til, lat det

paa Grund af Islands særegne Forfatning maatte an-

sees
i oeconomisk Henseende at være af Vigtighed at

li'setfe saadanne Bestemmelser, hvorved de med For-

^^i^'deres fæugslige Anholdelse forbundne Omkostninger
fer det OtFentlige lildeels kunde uudgaaes ; men ingen-

lunde har til Hensigt at hjemle Islands Indvaanere nogen

særdeles Frihed for fængsiig Anholdelse, naar den of-

{.enliige Sikkerhed maalte gjore saadant nodvendigt, —
saa vil Arrest ogsaa i nærværende Tilfælde retlig kunne

anvendes, naar ellers en hoi Grad af Formodning er

fremkommen imod de Paagjeldende. lovrigt skulde man,

forsaavidl De i Deres Skrivelse af 13. April sidsti. til

ovennævnte Sysselmand iblandt Andet har tilkjendegivet

ham, at det maa staae til ham tilboriigen at ansee den

Inquisit, der afgiver aabenbar løgnagtige og modsigende

Svar, ikke forbigaae al yltre, al del, saaledes som i

*iette Gollegii Skrivelse til Dem af 28. April sidsti. findes

anffirt, kun er, hvor Inquisiter modtviiligen vægre sig

ved at afgive Svar paa de dem forelagte Sporgsmaal,

at de ved den almindelige Lovgivning hjemlede Tvangs-
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1827. midler imod dem kunne anvendes. -- Det iigl. Danske

ooTTTr Ganeellie den 22. Seplembr. 1827 \
22. Septbr. ^

22. Septbr. CaQcellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forslag til en ny Anordning om

Criminalvæsenet i Island. Khavn den 22. Septbr.

1827. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1827, Nr. 2537''.

Foranlediget af et Forslag fra Etalsraad og Laods-

overrcls-Assessor Einarsen, om nogle Forandringer i det

provisoriske Reskript af 25. Juli 1808, angaaende De-

linquentsagers Forfolgning m. m. i Island, har Hr. Slift-

amtmand, ved at tilstille Caucelliot adskillige derover

indhentede Betænkninger, andraget paa, at dette Re-

skript, naar det var blevet modificeret efter disse Be-

tænkninger, maatte samles med Bestemmelserne i Reskr.

af 3. Mai 18U> og 21. Mai 182:3, i en ny almindelig

Anordning, der kunde trykkes med vedfoiel Oversæt-

telse i det islandske Sprog.

^ Forinden Gancelliet i Anledning heraf foretager

noget videre, cinsker man om enkelte Punkter at mod-

tage Hr. Stiftamtm.* nærmere Tanker.

Det er saaledes blandt Andet blevet bemærket, at

Reskr. af 25. Juli 1808 § 7, forsaavidt denne § refe-

rerer sig til det ellers ikke for Island ajeldende, saavel

med For. af 20. Febr. 1789, som med selve Indholdet

af hiin § i Reskriptet uovereensstemmende, samt endog

ved Reskr. af 15. Oktbr. 1783 mærkelig forandrede Reskr.

af 2. Maji 1 77(i for Finmarken, giver Anledning til adskillige

Tvivl og Forviklinger. — Gancelliet finder det derfor tjen-

ligt,^ ved en ny Lovbestemmelse at fastsætte Strafien for

Tyverie og Hælerie, uden at Reskript af 25, Juli 1808

'3 B. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Efterret-

ning om det afgivne Svar meddeles, ledsaget af enGjen-

part af den til Stiftamtmanden afgaaede Canc. Skrivelse.

Canc. 3. Depart. Brevb. 1827, sst.
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derved videre vil komme i Betragtning, end forsaavidt 1827.

StraflFen i visse Tilfælde forvandles til Pidskning, i hvil- 22. Septbr.

ken Henseende dog den i sidstmeldte Reskript fastsatte
'^^"^

Grændse for Slagenes Antal ikke længere er anvende- '

lig, da Reskript af 3. Mai 181(5 alene herfor bor tjene

til Regel. — imidlertid har Assessor Thorarensen, saa-

ledes som af deø; hermed folgende Gjenpart behagelig

vil erfares, fremsat adskillige Forslag til Forandring af

Straffen for Tyverie og denne Forbrydelses forskjellige"

Klasser i Tsland, i hvilke Forslag Amtmand Johnson,

hvis Betænkning Cancelliet har indhentet under hans

Ophold her i Staden, som den ligeledes vedlagte Ud-

skrift oplyser, for stdrste Deel har erklæret sig enig.

Herved maa Cancelliet forelobig bemærke, at disse For-

slag, naar deres Anvendelse iOvrigt kan bestaae med

locale Forhold, vel synes at fortjene Opmærksomhed,

fnen at man dog ikke finder det tilraadeligt al indfdre

en formildet Tyvsslraf, eller en forandret Procesform

for Tyverier, der ikke overstige en vis Storrelse, f. Ex.

2 Rbd. salv, thi

a) er slig Bestemmelse i al Fald mindre væsentlig,

naar den almindelise Tvvsstraf har et Minimum, som

tilsteder passende Hensyn, saavel til den ringe Værdie,

som til andre formildende Omstændigheder. — b) kan

maaskee et Tyverie, som nærmer sig til slig Storrelse,

være langt strafbarere end et andet, der overstiger

samme. Den Bestjaalnes Forfatning, det Tilfældige eller

Forsætlige i Qvantileten af hvad der er blevet tagel,

den Omstændighed, om den Bestjaalne, foruden det

Tagnes egen Værdie, ellers har lidt noget Tab ved dets

Borttagelse (f. Ex. naar Fiskeredskab bortstjæles), Maa-

den hvorpaa Tyveriet er udfort, og den Leilighed dertil

var givetj hvorved el simpelt Tyverie, hvis Gjenstand

er af liden Værd, ofte endog kan nærme sig den, Lov-

givningen henfører til grovt Tyverie, Tyvens Stilling og

foregaaende Levnet, med mange flere Omstændigheder,

kunne gjdre en langt stdrre Forskjel imellem Tyveriers
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1827, Strafbarhed, end den, som Overgangen fra en Værdie

22. Septbr. til en anden medforcr. — c) Af biin Grændse mellem

Tyverier over eller under en given Sum opslaaer mang-

foldige Sporgsmaal og Forviklinger. Saaledes kan

,

spdrges, naar Nogen, der i forskjellige Repriser bar

stjaalet Noget, der tilsammentaget maaskee langt over-

stiger Stcirrelsen, men uden at noget enkelt Tyverie

naaer samme, om han da kun skal stralfes for smaat

Tyverie, eller med sædvanlig Tyvsslraf, osv. — d) Den

Forandrine; i Procesformen, som skulde finde Sted i Sa£;er

om mindre Tyverie, kan let fore lil Forviklinger, hvor-

ved langt mere Tid spildes end der kunde spares.

Del er nemlig ofte Sporgsmaal, om Tyven kan antages

al have begaaet et stbrre, eller kun et mindre Tyvene;

bliver nu, under Forudsætning af at det Sidste er Casus,

ei den sædvanlige Rettergangsform iagttaget, men Over-

retten finder det Modsatte, hjemvises Sagen. Idvrigt

vilde Spcirgsmaalet om en forkortet Procesform for Sager

om ringe Tyverie bortfalde, naar Mode af Aktor og De-

fensor blev afskaffet under Delinqnentsagers Behandling

ved Underretterne paa Island, hvilket synes at kunne

skee uden synderlig Betænkelighed, da de Personer,

der afbenyttes til slige Bestillinger i fcirste Instants paa

Island, vist uden Skade for Sagen kunne undværes, og

det ikke kan feile, at Sagernes Tilendebringelse ved

deres Mellemkomst lider et ikke ubetydeligt Ophold,

der ogsaa bidrager til Omkostningernes Forcigelse, især

naar den Tiltalte er arresteret.

Cancelliet anseer det derimod for tvivlsomt, om
det vil være fornodent at gjcire nogen særlig Bestem-

melse for Island med Hensyn til det saakaldte Nod-

tyverie. Skjondt den i Reskript af 2. Maji 1776 ud-

trykkelig hjemlede Grundsætning, hvorefter Tyvsstraf

bortfalder, naar Nogen i uafværgelig Ned, for at frelse

sit Liv, bemægtiger sig anden Mands Gods, ikke kan

opgives, ligesom den og udtrykkelig er anerkjendt i de

ældre norske og islandske Love, og der ogsaa findes
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Spor af samme i den gjeldende norske Lov, der, med 1827.

de ved senere Anordninger gjorte Forandringer, er 22. Septbr.

Hegel i Island udi Tyvssager, altsaa ikke ophæves der-

ved, at Reskriptet af 1776 sættes ud af Kraft, — saa

bdr denne Sætning dog kun anvendes med den storste

Varsomhed, og holdes inden de snævreste Grændser,

og den Frygt turde ikke være ugrundet, som flere Em-
bedsmænd have yttret, om, at der i Island gjcires en

Anvendelse deraf, som kunde være betænkelig for Eien-

doms - Sikkerheden. Det er ogsaa aldeles overeens-

stemmende med Sagens Natur, at den, der i et sandt

Ncidstilfælde maatte være i den Nodvendighed, hem-

melig at bemægtige sig en Andens Ting, uden Ophold

bor anmelde dette Foretagende, og, forsaavidl det slaaer

til ham, erstatte Skaden, hvilket sidste Reskr. af2. Maji

^776 endog udtrykkelig paalægger ham, ligesom dette

og, saafrerat han dertil maatte mangle Evne, rettelig

niaa paaligge det Distrikt, hvor han er forsorgelses-

berettiget, idet han blot formedelst en Nod, der und-

skylder denne Handling, har selv sat sig i Besiddelse

i*f det, som Distriktet var forpligtet til at yde ham. —
Skj(5ndt nu Reskriptet af 2. Maji 1776 ogsaa vilde tabe

sin Anvendelse i Island, naar Reskript af 25. Juli 1808,

saaledes som almindelig Onskes, blev ophævet, paa det

nær, som ved en ny Anordning maatte gjentages, kunde

det dog hænde, r\i Prineipet om det saakaldte Nod-

tyveries Tilladelighed, der ikke hviler paa hiint Reskript

alene, kunde i Island allerede have grebet saa meget

om sig, al en udtrykkelig Lovbestemmelse om denne

Gjenstand, som Lovgiveren under andre Omstændig-

heder gjor klogest i at forhigaae, kunde være fornoden.

Denne kunde da maaskee, i Forbindelse med hvad der

ellers bestemmes, lyde saaledes:

„Omendskjondt den i Reskript 2. Maji 1776 for-

kyndte Grundsætning, at det ikke skal strafifes som

Tyverie, naar Nogen af uafværgelig N6å bemægtiger

sig Andens Gods, fremdeles bliver i Kraft, saa vil det

1

1
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1827. dog være u5,ie at iagttage, at denne Grundsætning, der
-

22. Septbr. i Je sædvanlige borgerlige Forliold er uden al Anven-

delse, kun bor komme i Betragtning i saadanne over-

ordentlige Tilfælde, hvor sligt Indgreb i Andres Eien-

domme er umiddelbar nødvendigt til Livets Frelse, og

Gjerningsmanden, saavcl i Henseende til det han tager

til sig, som Maaden, hvorpaa ban udforer det, ikke

gaaer videre end Nødvendigheden for hiint Oiemeds

Opnaaelse uomgjængeiig forcirer, og ligesom det derhos

er hans Pligt, snarest muligt at erstatte Eieren sit Tab,

hvilken Pligt, saafremt han dertil mangler Evne, vil i

hans Sted paaligge det Fattigdistrikt, hvorunder han er

forscirgelsesberettiget, saa btir han og, saasnart sligt

Tilfælde er indtruffet, uopholdelig, og i det seneste inden

8 Dage, anmelde Saadant, enten for Eieren eller for

Sysselmanden, eller Repstyreren, samt endelig meddele

enhver Oplysning om Sagens Omstændigheder, der

maatte blive ham affordret. Forsommer han dette, har

han i ethvert Tilfælde, hvor Sagens Omstændigheder

ere tvivlsomme, Formodningen imod sig".

Cancelliel maa, med Hensyn til Alt foranforte,

tjenstlig udbede sig Hr. Stiftamtm." Betænkning be-

hagelig meddeelt, om slig Bestemmelse maatte være

nodvendig eller tilraadelig, eller om det ikke, til al af-

værge de Misbrug, som den i det ved Reskript af 25.

Juli 1808 paaberaabte Reskript af 2. Maji 1776 antagne

Grundsætning ved Anvendelsen kunde anledige, kunde

være nok, at Intet derom blev gjentaget i den Anord-

ning, hvorved begge disse Reskripter sættes ud af Kraft.

— Endvidere onsker Cancelliet, i Henhold til dets Skri-

velse af 12. Maji sidsti., at modtage Deres Tanker, om

og hvorvidt det, uanseet at Gancellie- Skrivelsen af 24.

Februar 18U) har erklæret Plakat af 12. Junii 1812 for

gjeldende i Island, maatte være gavnligt, at Leiermaal

sammesteds belægges med Straf, og om Assessor Thor-

arensens i denne 'Anledning fremsatte Forslag, som i

Gjenpart medfolge, tilligemed de af Amtmand Johnson
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derved gjorte Bemærkninger, maatte findes hensigts- i 827.

niæssigl. — Endelig forventer Gancelliet Deres Belænk- '^^"^^^^
ning om, hvorvidt det maatte være gjorligt at træffe

nogen Indretning, hvorefter Boder i Island kunde af-

sones med Arbeide. — Del kgl. Danske Ganceilie den

22. Septcmbr. mi\

Cancellie- Skrivelse til Landsoverretten i Is- 22. septbr.

land, ang. Forslag om en ny Criminal-Anordning

for Island, Khavn den 22. Septembr. 1827. —
Gane. Depart. Brevb. 1827, Nr. 2537^

Foranlediget af et Forslag fra Etatsraad og Lands-

overrets- Assessor Einarsen, om nogle Forandringer j

det provisoriske Beskript af 25. Julii 1808, ang. Delin-

quenlsagers Forfolgning iji. v. i Island, har Stiftamtm.

Hoppe, efter foregaaende Gorrespondence med Landets

^^*'Jge Amtmænd, samt med nogle flere Embedsmænd,
bos Gancelliet andraget paa, at dette Reskript, naar det

var blevel modificeret efter Forslagene, maatte samles

Bestemmelserne i Reskript af 3. Maj! 18 1 i) og 21,

^3ji 1823 i en ny almindelig Anordning, der kunde
trykkes med vedfoiet Oversættelse i det islandske

Sprog.

Forinden Gancelliet i Anledning heraf , . . [o. s. v,

niut. mut. som i næstforegaaende Skrivelse til Stiftamtmanden]

bQr tjene til RegeL

imidlertid har lir. Assessor Thorarensen i en Skri-

velse til Slifiamtmand Hoppe, som af denne hertil er

oversendt og som herhos Idlger, fremsat adskillige For-

slag til Forandring af Straffen for Tyverié og denne
Forbrydelses forskjellige Klasser i Island, i hvilke For-

^igelydende Cancellie-Skrivelse, mutatis mutandis, er under
s. D. afgaaet til Amtmanden over Yester-Amtet i Island.

Canc. 3. Bepart. Brevb. sst. — Til Amtmanden over Kord-
og Oster^Amtet see under 17. Februar 1827.
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4827. slag Amtmand Johnson, hvis h'i;eledes vedlagte Be-

22. Septbr. tænkning Cancelliet har indhentet under hans Ophold

her i Staden, for stbrste Deel har erklæret sig enig.

Ved herover at udbede sig den kongel. islandske

Lan(isoverrets behagelige Betænkning, raaa man iOvrigt

bemærke, at uagtet denne Oversendelse fornemmelig

har Prøvelsen af Assessor Thorarensens Forslag, ang.

Moditicaiion i de hidtil gjeldende Tyvsstraffe, til Gjen-

stand, saa onsker man dog, at Hr. Assessor tilligemed

Rettens ftvrige Medlemmer (ager Deel i Forhandlingerne

desangaaende, samt enten tilligemed disse, eller sær-

skilt, yttrer Deres Mening, hvorved De muligt kunde

faae Anledning lil enlen at modificere Deres forhen

fremsatte Forslag, eller yderligere at motivere og ret-

færdiggjbre disse. Cancelliet maa i Særdeleshed be-

mærke, at det, skjondt det i det Hele finder disse

Forslag værdige til at tages under nbiere Overveielse,

ikke finder del tilraadeligt at indfore en formildet Tyvs-

straf, eller en forandret Procesform for Tyverier, der

ikke overstige en vis Stbrrelse, f. Ex. 2 Rbd., thi:

a) er slig Bestemmelse ... [o. s. v. som i foregaaende

Skrivelse S. 215—2I8J sættes ud af Kraft.

Ligeledes udbeder Cancelliet sig Rettens Betænk-

ning, om og hvorvidt det, uanseet at Cancellie-Skrivelse

af 24. Februar IKU) har erklæret Plak. 12. Junii 1812

for gjeldende i Island, maatte være gavnligt, at Leier-

maa! sammesteds belægges med Straf, i hvilken An-

ledning Hr. Assessor Thorarensen ligeledes har gjort

nogle Forslag, som i Henhold til del Ovenanfbrte 5nskes

tagne under Ventilation af Retlen in pleno. — Endelig

maa Cancelliet anmode velbemeldte Ret om, at yttre

sine Tanker om, hvorvidt det maatte være gjorligt at

træffe nogen Indretning, hvorefter Bcider i Island kunde

afsones med Arbeide. — Det kongel. Danske Cancellie

den 22. Septembr. 1827.
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Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret^ ang. 1827.

Forslag tii en ny Anordning, vedkommende Cri-

minalvæsenet i Island. Khavn den 22. Septbr.

1827. — Canc.3.Dep.Brevb. 1827,Nr.2537»'(ikkeiBrevb.).

- Stiftamtrnaaden over Island har, foranlediget af

flere Klager over adskillige Bestemmelser i det provi-

soriske Reskript af 25. Juli 1808, ang. Delinquenlsagers

Forfdlgning m. m, i Island, samt efler foregaaende Corre-

spondence over denne Gjenstand med Landets andre

Amtmænd og nogle af Landsoverrettens Medlemmer og

Sysselmændene, hos Gancelliel andraget paa endeel

Forandringer i bemeldte Reskript, og derhos foreslaael,

f»t del saaledes forandret, tilligemed Bestemmelserne i

Reskr. af 3. iMaji 18U) og 2!.Maji i 8*2.3, maalte samles
a

' GO ny almindelig Anordning, der kunde trykkes med
vedfciiet Oversættelse i det islandske Sprog.

I denne Anledning har Amtmand Thorsteinson,

^^aledes som af hans Betænkning, der tilligemed det

ivrige fra Stiftamtmanden Indsendte herhos folger, be-

klageligst vil erfares, ved at omtale den 3. og 4. § i

Heskr. af 25. Juli 1808 (af hvilket Reskript en Gjenpart

herved fremsendes) foreslaaet: at Repstyrerne for hver

lios dem hensiddende Arrestant maae erholde 2 Rbd.
Sdlv ugentlig; at det ene Amt ved Ligning maa komme
det andet til Hjælp, naar en enkelt Delinquentsag har

foraarsaget det Offentlige en Udgift af 200 Rbd. Sedler,

saasom OmkosLniugerne i deslige Sager beregnes i

Repræsentativer
;

og at de ved Reskriptet oprettede

Sagefaldskasser, som kun lidet svare til deres Hensigt,

maae ophæves, og de Indtægter, som nu tilflyde dem,
nemlig en vis Deel af Boderne for forste og anden
Gang begaaet Hoer, samt Vrag,- der forhen i Forening
ri^ed Sagefaldet var forpagtet af Sysselmændene, maae
henlægges til den islandske Justitskasse, som paa denne
Maade vilde erholde en forOgel aarlig Indkomst, for-

uden alle Sagefaldskassernes nuværende Beholdning,
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1827. og saalodes blive sat istand til nogenlunde at opfylde

22. Septbr. sin Bestemmelse, der efter Reskript af 18. Novembr.

1764^ omtrent er den samme som Sagefaklskassernes,

nemlig at bestride Forskud og Udgifter i ofTentlige Sager.

Om disse Sagefaldskasser bar Amtmand Johnson,

i sin senere indhentede og ligeledes medfølgende Be-

tænkning, yttret sig paa en ganske anden Maade, med

særdeles Hensyn til, at det er meget nyttigt, ja i flere

Tilfælde aldeles nodvendigt, at der i hvert Amt haves

Udvei til, naar paafordres, hurtigen at kunne tilveje-

bringe Forskud til Udredelse af enkelte Delinquent-

Omkostninger. Disse Kassers Tilstand er desuden i

Nord- og Oster-Amtel meget god, een af dem har endog

en Beholdning af henimod 500 Rbd., hvoraf 300 Rbd.

ere gjorte frugtbringende, og Grunden til deres slette

Forfatning i de ovrige Amter maa formentlig hidrore

derfra, at der af Kasserne ere blevne bestridte Udgifter

paa Delinquentsager, som ikke ere blevne refunderede.

Den eneste Forandring, Amtmand Johnson finder an-

tagelig, er, at sammensmelte alle Sagefaldskasserne i

hvert Amt til een eneste Amts-Sagefalds-Kasse, hvorved

den Fordeel vilde opnaaes, at Amtmanden vilde komme

i Besiddelse af stcirre Ressourcer til forskudsviis at ud-

rede de i Amtet forefaldende Delinquent-Omkostninger.

Paa den anden Side vil det dog være betænkeligt, at

forbge Amtmændenes Oppebcirsler, eller de hos dem

beroende offentlige Kassers Antal, hvorfor de ingen

Sikkerhed stille.

Hvad ovenmeldte Paragrapher angaaer, saa lader,

efter Gancelliets Formening, den forrige ved Reskriptet

afskaffede Indretning, at Sysselmændene^ imod at Sage-

faldet blev dem forpagtet, selv besorgede Delinquenlerne

arresterede, sig ikke nu restituere, da Sagefalds - Ind-

tægterne ere blevne saa indskrænkede. Indretningen

var nok heller ikke saa fortrinlig, som den nu roses

for, thi en naturlig Fcilge blev det dog, al Syssel-

O rettere: Anordn, og Reskr. 16. Novbr. 1764.
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mændene i de fleste Tilfælde vare bedst tjente med at \S^7.

lade Forbrydelser gaae upaalalte. Skulde derimod Sys- 22. Septbr,

selmændene have den Belaling for Bevoglning og Kost,

som nu Repstyrerne, vilde de maaskee let faae Inter-

esse i Arrester og disses Forlængelse, Ligeledes maa

Cancelliet bemærke, at Amtmand Thorsteinsons Yttring

om, at de i Reskriptets 3. § nævnte ^00 Rbd. skulle

beregnes i Sedler, er en Afvigelse fra det almindelige

Princip, der ikke kan være til nogen synderlig Nytte.

Ved Reskriptets 5. § har Amtmand Thorsteinson

bemærket: at der er særdeles meget, som taler for, at

det maatte paabydes, at Delinquent-Udgifter, der ifolge

Cancelliets Skrivelse af 10. Mai 1788 alene skulle re-

parteres paa Lcisegods-Tiende, herefter ogsaa reparteres

p3a Tienden af fast Gods, og at Entiver, hvis faste og

lose Gods angives til Tiende, enten for alle eller for

enkelte Tiendetagere b'6\\ tage Deel i Bestridelsen af

d'sse {Idgifter. For disse vii saa meget mindre nogen

Embedsmand kunne undslaae sig, som de, ved at for-
'

*^eles ogsaa paa Tienden af det faste Gods, raaae for-

modes, i Forhold til hver enkelt Tiendeyder, i de fleste

Tilfælde at viUe blive ubetydelige, hvorimod de nu, da

geistlige og verdslige Embedsmænd, saavel som Rep-

styrerne, af hvilke nogle enkelte fremfor andre Ind-

vaanere ere bemidlede, ere fritagne derfor, undertiden

blive meget trykkende for Almuen.

Gancelhet finder denne Forandring, angaaende
hvilken Stiftamtmand Hoppe har yttrel sig i sin Er-

klæring ad § 5j tilfoiende en nærmere Bestemmelse i

Henseende til det Spcirgsmaal, hvorom Praxis skal være
forskjellig, angaaende Forstaaelsen af den Regel, at det

ftrste Hundrede er fri for Repartitionen, — aldeles

overeensstemmende med Billighed, og troer, at den,

saaledes som bemeldte Stiftamtmand ved en anden Lei-

lighed har foreslaaet, b5r anvendes ved alle Ligninger,

som herefter foretages i Island. Ogsaa fortjener det

at tages under nc3ieste Overveielse, om ikke slige Lig-

1
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1827. ninger, paa Grund af den stedse tiltagende Pengemangel

22~Septbr
^ Island, bcjr foretages paa Landsviis efter Hundrede

og Alen, og enten erlægges" med Penge efter Gapitels-

taxlen, eller i gode Landcire, som enten kunde over-

lades Vedkommende i Betaling, eller bortsælges ved

Auction.

Forinden imidlertid videre i denne Anledning fore-

tages, skulde man over disse Punkter tjensli. udbede

^ig det kongel. Rentekammers Betænkning behageligst

meddeelt, og forventes med Svaret Bilagene tilbage. —
I(5vrigt maa Cancelliet ikke, lade ubemærket, at man
angaaende de bvrige i Bilagene omhandlede Gjenstande,

der fortjene særdeles Opmærksomhed, er sindet at

indgaae med allerund. Forestilling, dog forst efter om
et Par enkelte Punkter at have erholdt nærmere Be-

tænkninger fra Landels Amtmænd, samt Landsoverret-

ten, men at man har troet, at disse Gjenstande have

mindre Interesse for del konael. Rentekammer. — Det

kgl. Danske^ Gancellie den 22. Septembr. 1827.

22.septbr, KongcHg Resolutiou ang. Comptoirholdspenge

til Stiftamtmanden i Island. Frederiksberg den

25. Septembr. 1827. — l Rentekammerets Forestilling

18. Septbr. berettes, at Stiftamtmanden havde andraget paa,

at den ham tillagte Gage 1500 Rbd. ,S(5lv og 400 Rbd. Comp-

toirholdspenge var utilstrækkelig, og ikke engang svarende, til

hvad Biskoppen og de andre Amtmænd oppebar, hvilke dog

ikke havde saa vidtlciftige Forretninger som Stiftamtmanden.

Til Beviis herfor anfores, at i Aaret 1826 vare 1373 Sager ind-

ftirte i Stifts-Journalen og i Amts-Journalen 3,257 Nummere, i

1827 i Stifts-Journalen 413 og i Amts-Journalen 3,059 Num-
mere; i Stifts-Copiebogen var for 1826 indfc5rt 428 og i Amts-

Copiebogen 663 Nummere, og for indeværende Aar i den

førstnævnte 369 og i sidstnævnte 453 Nummere. Stiftamt-

manden anholdt derfor om, at hans Comptoirholdspenge maatte

blive forhfiiede fra 2. Marts 1824 af til 800 Rbd., hvorimod

Rentekammeret vel indrommer, at han ikke kan besbrge Stifts-

Sageme tilUge med Amts -Comptoi rets Personale, men anseer
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et Tillæg af 200 Rbd. aarlig for passende. — Rentek. Relat. i 827.
og Resol. Prot. 1827 C, Nr. 345. — ^

25. Septbr

Vi ville allern. have Stiftamtmand for Island og

Amtmand for Islands Sonder-Amt, Peter Fjeldsled Hoppe,

fra \. Januar d. A. af bevilget i fdrstnævnte Egenskab

af Islands Jordebogskasse et Tillæg til Gontoirhold af

200 Rbd. S(5lv aarligen. ~ Frederiksberg den 25. Sep-

lembr. 1827^

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 25. septbr.

skoppen over Island, ang. Gjenopbyggelsen af

Flato Kirke. Khavn den 25. Septbr. 1827. —
C>nginal i Bispe-årchivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1827, Nr. 2392.

Deres H5iærv. har senest under 31. Decbr. f. A.

'^eddeelt Gancelliet Betænkning over et fra den da

^konstituerede Biskop over Island, Stiftsprovst Helgesen,

hertil indsendt Andragende, om Flatci Kirkes Brost-

fseldighed, og Deres Hciiærv. har ved denne Leilighed

yttret, at bemeldte Kirke snarest muligt bor opbygges
og sættes

i brugbar Stand med alt nbdvendigt Tilbehor,

og endelig^ atOmkostningerne for dens Opbyggelse og

fremtidige Vedligeholdelse bor bestrides enten af Bierne

af Flatc), hvorpaa Kirken staaer, som for nærværende
Tid ere H. Maj'. Kongen af Dele og Cancellieraad

Sjt^i^nsen af ^4 Deel, eller ene af Sidstnævnte, efter

hans gjorte Tilbud, hvis Kirken fik Erstatning for dens

1 Aaret 1S05 bortsolgte Jordeiendomme.
Efter at Gancelliet derefter havde indladt sig i

Brevvexling med det kgl Rentekammer, og yttret, at

Kirken efter dette Collegii Mening burde opbygges, har

'3 Ved Rentek. Skrivelser 6. Oktbr. 1827 er denne Resolution

-

communiceret Stiftamtmand Hoppe og Landfoged Thor-

grimsen i Island. Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1026. 1027.

fi. 15
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1827. man nu modtaget Kammerets Svarskrivelse, hvori yttres,

25. Septbr. at forsaavidt ovenmeldte Forslag gaaer ud paa, at den

kongel. Kasse enten bor bestride Dele af Omkost-

ningerne ved Kirkens Gjenopbyggelse, eller ogsaa give

Erstatning for de tvende bortsolgte Jorder, maa Kam-

meret bemærke, at fordi Kongen eier Dele af Flato,

synes ikke deraf at fcilge, at han ogsaa for ^l^ Dele

skal deeltage i fornævnte Omkostninger, da denne For-

pligtelse i Almindelighed paahviler Eieren af den Gaard,

paa hvis Grund Kirken staaer, der altsaa blev Cancellie-

raad Bjornsen, som Eier af Gaarden Nedribæ, og hvad

angaaer den formenthge Erstatning for de tvende bort-

solgte Jorder, da forholder det sig rigtignok, at disse

ere i 1805 bortsolgte tillige med Holums Bispestols

Gods, og Kjbbesammerne indbetalte i Islands Jordebogs-

kasse, nemlig for Vs Bretlingstader = 100 Rd. D. C,

og for Jcikulsaa — 51 Rd. D. C, men ligesom disse Jorder

^
ere i Islands Jordeboger anforte iblandt det for nævnte

Bispestol tilhorende Jordegods, og ingen Forklaring

sammesteds gjort om, at de nogensinde have tilhort

Kirken, saaledes synes det heller ikke, al den uden

videre Oplysning meddeelte Forklaring i Maldagabogen

af 1318 nu kan gjelde som fuldkommen Eiendomsbeviis

for Kirken. Da Cancelliet imidlertid (yttrer Kammeret

fremdeles) anseer det for nddvendigt, at Kirken igjen

opbygges, og dette i al Fald, efter de stedfindende Om-

stændigheder, ei kan ventes opnaaet uden Bidrag fra

det Offentliges Side, er Kammeret villigt til at foran-

ledige Dele af disse Omkostuinger, som efter det af

Amtmand Johnsen indsendte Overslag i det Hele ville

udgjcire 118 Rbd. 93 Sk., og altsaa for Delen 89

Rbd. 21 Sk., afholdte af Islands Jordebogskasse ; hvor-

hos Kammeret har tilfdiet, at det ovenmeldte Belob vil,

paa nærmere Forlangende, blive anviist til Udbetaling

af fornævnte Jordebogskasse. Hvad derimod angaaer

Kirkens fremtidige Vedligeholdelse, maa Kammeret, i

Henhold til det Foranforte, antage, at Saadant bliver
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Vedkommendes egen Sag, uden at videre Bidrag fra 1827.

den kgl. Kasse i denne. vAnledning finder Sted. ^^rT^TT"
Ved at meddele Hr. Stiftamlm. og D. Hoiærv. hvad

saaledes af Kammeret i denne Henseende er bemærket,

skulde man Ijenstl. tilfoie, at Kirken bor opbygges, og

V4 Deel af de medgaaende Omkostninger udredes af

Gaardens Eier, hvem ligeledes Kirkens fremtidige Ved-

ligeholdelse efter den almindelige Regel vil paaligge. —
Det kgl. Danske Gancellie den 25. Septembr. 1827^

Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over 29. Septbr.

Island, ang. Brandvæsenet i Reykjavik m.v. Khavn
den 29. Septbr. 1827. — Original l Stiftsarchivet i

Island. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1005 (henfi5rt lil Datum
6. Oktbr.3.

Ved Hr. Stiftamtm/ behagelige Skrivelse af2. Julii

A. er Kammeret underrettet om, hvad der fra Deres

Side er foranstaltet, saavel til Conservationen af de i

dette Aar lil Reikevig opsendte Brandredskaber, som

^Bsaa til Organisationen af et Brandvæsen sammesteds,

^g undlade vi ikke i Anledning heraf tjensll. at melde

Hl". Sliftamtm., at fra Kammerets Side aldeles bifaldes

hvad De har foretaget til denne for Reikevigs By saa

vigtige Sag, samt at vi i Overeensstemmelse hermed

have under Dags Dato tilkjendegivet Landfogden i Is-

^^nd, at de 20 Rbd. Sedler, som ere medgaaede til

indretningen ved Domkirken af et Bevaringssled for de

opsendte Spr(3iter og Brandredskaber, kunne paa for-

ventet allern. Approbation passere til formelig Udgift,

iniod behørig Qvittering i hans aflæggende Jordebogs-

kasse -Regnskab. — Ligeledes have vi, efter Hr. Stift-

amtm.* Andragende, foranstaltet for Domkirken og Stift-

ved Canc. Skriv. s. D. til Amtmanden over Nord- og

Oster-Amtet meddeles ham Underretning om det til Stifts-

Svrigheden afgivne Svar. Canc. 1. Depart. Brevb. est.

15*
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1827. amtmandsboligen anskaffet og opsendt med Postskibet de

29*Septbr
tvende malede Brandkar, hvert paa 4 Tdr. Vand,

tvende Glaslanterner, tvende Hornlygter og tvende Svab-

leiter, hvilke Redskaber De ogsaa ville lade tage i beh(5rig

Forvaring. — Rentekammeret den 29. Septembr. 1827^

29. Septbr. '

ijåncéflie-Skrivelse^til stiftamtmanden og Bi-

skoppen samt Amtmændene i Island, ang. Ind-

sendelse af aarlige schematiske Forklaringer om

offentlige Stiftelser. Khavn den 29. September

1827. Original i Stiftsarchivet i Island. — Canc. 3.

Depart. Brevb. 1827, Nr. 2611. Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII.

11, 2. H., S. 382-383.

Ved at tilstille Hr. Stiftamtm. og D. HSiærv. [Rr.

Amtm.] en Gjenparl af dette Collegii Circulairskrivelse

af 27. April ISIl med tilhørende Schema, skulde mau
tjenstl. anmode Dem om behageligst at ville for Frem-

tiden aarligviis hertil indsende en i Overeensstemmelse

med samme forfattet schemalisk Forklaring over de under

Deres Bestyrelse værende offentlige Stiftelsers Tilstand,

saaledes at disse aarlige Beretninger indsendes enten

med det i Marts Maaned afgaaende Postskib eller med

et af de i Lcibet af Sommeren hertil retournerende

Handelsskibe. — Det kongelige Danske Gancellie den

29. Septembr. 1827.

29. Septbr. Cancellie-Skrivelsc til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet^ Grimur Johnsson, ang. Kirkers

Fortrinsret i Præsters Fallitboer. Khavn den

'3 s. D. Udbetalings -Ordre til Landfogden paa 20 Rbd. til

Indretning af Opbevaringssted for Brandredskaber ved

Domkirken. Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 1006 (ligeledes

i Brevbogen under 6. Oktbr.^.
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29. Septembr. 1827. — Canc. 3. Departem. Brevbog 1827.

1827, Nr, 2609. . ^TT^'
29. Septbr.

Af Hr. Amlm.' behagelige Skrivelse af 12. Maji

sidst!, og dermed fulgte Bilage har Cancelliet bragt i

Erfariug, at der imellem Dem og Stiftsovrigheden i Is-

land er opstaaet en Menings-Ulighed, om enten Nord-

og Oster-Amtets Repartitionsfond, paa Grund af tvende

af den kgl. Landsoverret i Island under 20. April 1824

11. April 1825 afsagte Domme over den suspende-

rede Præst til flvannore i Siglefjord under Oefjords

Syssel, Asmundur Gunnlogsen, eller Stiftsovrigheden paa

Kirkens og Præstekaldets Vegne, for Mangel i Kirkens

Beholdning og. Fæld paa Præstegaarden, skal ansees

fortrinlig berettiget til Udlæg i Præstens ubetydelige

Eiendele, samt at der, for at forskaane det Offentlige

fcr de Omkostninger, der vilde være forbundne med

indanke en af Sysselmanden, Kammerraad Briem,

under 23—27. Junii f. A. afholdt Afsætnings-Forretning

til Overretten, imellem dem er truffen den Overeens-

konist, at lade Sagen afgj<5re ved dette CoJIegii Reso-

lution.

Foranlediget heraf skulde man, efter at have brev-

vexlet med det kgl. Rentekammer, samt ved at tilbage-

sende de i Deres Skrivelse forlangte Bilage Nr. 1, 3
^

^§ 6, til behagelig Efterretning tjenstl. melde, at Can-

celliet formener, at efter Lovgivningens Grundsætninger

Kirkens Krav bor nyde Fortrin blandt de i nærværende
Tilfælde concurrerende Fordringer. — Det kgl. Danske

,

Cancellie den 29. Septembr. 1827 ^

Rentekammer-Skrivelse til den kgl. Direction 29. septbr.

for Universitetet og de lærde Skoler, ang. Hus-

ved Canc. Skrivelser af s. D. til Stiftsøvrigheden over Is^

land, og til Rentekammeret, underrettes de om Resolu-

tionens Indhold. Canc. 3. Depart. Brevb. 1827, sst.
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^827. leiepenge til en af Skolens Lærere. Khavn den

'J^S!^29. Septembr. 1827. — Rentek. Isl.Copieb.e, Nr.987.

Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler har under 14. April d. A. behaget at henstille

til Kammeret, om ikke Adjunkt Gunnlogsen ved den

lærde Skole paa Bessested, der hidtil har haft en al-

deles upassende og ubekvem Bolig sammesteds, kunde

i Stedet for fri Bolig blive tilslaaet til Husleje en Gra-

tification af 50 Rbd. Solv aarlig af Islands Jordebogs-

kasse, og ligeledes har velbemeldte Direction i behagelig

Skrivelse af 1. i d. M., i Anledning af en med Stift-

amtmand Hoppes Betænkning forsynet Ansøgning fra

Adjunkterne Dr. Scheving, Egilsen og Gunnlbgsen ved

bemeldte Skole, hvori de anholde om fremdeles at

maatte beholde de dem anviste Værelser, og at disse

maatte som hidtil vedligeholdes paa offentlig Bekostning,

saa at Localet saavidt foroges, at Adjunkt Gunnlc5gsen

ogsaa kunde erholde Plads for en liden FamiHe, be-

haget at forlange Kammerets Tanker, om det maatte

ansees fordeelagligt, at der paa det Offentliges Bekost-

ning skaffedes Lærerne frie Boliger, eller at dem, efter

Stiftamtmandens Forslag, lilstaaes en fast Pengehjelp

til Husleie af Skolens i den kgl. Jordebogskasse i Island

indestaaende Midler.

I tjenstl. Gjensvar herpaa skulde vi ikke undlade

at melde, at saalænge en endelig OpgjSrelse af Skolens

Fonds og Ressourcer ei har fundet Sted, og den For-

bindelse, som Skolekassen for Tiden staaer i tiUslands

Jordebogskasse, ei er bleven hævet, kan Kammeret ikke

andet end c5nske, at der ikke foretages Forandringer

ved Skolen i oeconomisk Henseende, som have en

stedsevarende Forcigelse i Udgifterne til Folge, og da

Adjunkterne Dr. Scheving og Egilsen maae antages at

være anviste en tilstrækkelig Husleilighed i Skolebyg-

ningen, samt at denne endnu for det FCrste vil kunne

benyttes uden betydelige Reparations - Omkostninger,

I
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saa formenes, at en endelig Bestemmelse i Sagen for 1827.

disses Vedkommende muliaen endnu i nosen Tid kunde "i^TT^^TT"° ° 29. Septbr.
udsætles; hvad derimod Adjunkt Gunnlogsen angaaer,

kan det ikke andet end ansees billigt, at han strax for-

hjælpes til en anden Husleilighed, og efter velbemeldte

Directions Anmodning har Kammeret derfor under D.D.

tilskrevet Stiftamtmand Hoppe om, for det Fc5rste i 2

Aar, at foranledige ham igjennem Islands Jordebogs-

kasse af Skolens Midler anviist en aarli£? Gratification

af 50 Rbd. S5lv, imod at han i denne Tid selv for-

skaffer sig den fornodne Husleilighed. — Rentekammeret

den 29. Septembr. 1827.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe^ 29. septbr.

ang. Hiiitideligheden ved Skolen i Anledning af

Kongens FSdselsdag. .Khavn den 29. September

1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 990.

Directionen for Universitetet og de lærde Skoler

har under 8, i d, M. tilskrevet Kammeret, at Samme

efter Hr. Stiftamtm.' Forslag har bifaldet, at en aarlig

Skolehbitidelighed indfbres ved den lærde Skole paa

Bessested i Anledning af H. Maj*. Kongens Fodseisdag,

og at der indbydes til denne ved el paa Skolekassens

Bekoslning trykt Program, i hvilken Hensigt Kammeret

tillige er anmodet om at foranstalte de Udgifter, som

maatte medgaae til Trykningen af bemeldte aarlige

Program, afholdte af Skolens i den kgl. Jordebogskasse

i Island indestaaende Midler.

i Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at anmode Hr. Stiftamtm. om, at foranledige det For-

nbdue i saa Henseende. — Rentekammeret den 29.

Septembr. 1827.

Cancellie Skrivelse til Rentekammeret, ang. 6. oktbr.

Retsgebyrer ved Landsoverretten i Island. Khavn
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1827. den 6. Oktbr. 1827\ — Canc. s. Departem. Brevb.

6. Oktbr. 1827, Nr. 2623. Fogtman CAlgreen-Ussing) "VIL 11, 2. H.,

S. 387—392.

Det kgl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse af

15. f. M. underrettet Cancelliet om, at Kammeret har

anmodet Stiftamtmanden over Island om at meddele

Oplysning om, hvad der med Hensyn til Retsgebyrers

Erlæggelse ved Landsoverretten sammesteds, samt de

derfor aflæggende Regnskaber hidtil raaalte være iagt-

taget, i hvilken Anledning Justitiarius i bemeldte Over-

ret, i sin herover afgivne Erklæring, har bemærket, at

der endnu ikke existere Retsgebyrer ved bemeldte Ret,

saa at intet Regnskab derfor kan meddeles.

Da velbemeldte Kammer i denne Anledning har

-forlangt Cancelliets Betænkning, saa skulde man, ved

at remittere de fremsendte Bilage, ikke undlade tjenstl.

at melde, at der, som i Justitiarii Erklæring findes be-

rorl, i 1805, paa dertil af den kgl. Administration for

Skatkammerfondet given Anledning, skete Opfordring

til Landsoverretten i Island om at indsende Belobet af

Tillægs - Afgiften af Retsgebyrerne, ifiilge Forordn, af

21, Oktbr. 1803, men at det ved denne Leilighed blev

oplyst, at, da Forordn, af U.Julii 1800 § 5 ikkun be-

faler, at Rettens Gebyrer ved Overrelten skulde er-

lægges paa samme Maade, som de forhen bleve betalte

til Laugmændene, og disse aldrig havde erholdt noget

Retsgebyr, blev heller intet erlagt ved Overretten, und-

tagen Thinglysnings- eller Skriverpenge for Skjdders

og Pantebreves Publication, hvilke ved allerh. Resolution

af 6. Juni 1800^ ere henlagte til Anskaffelsen af Skrive-

raaterialier for Justits-Gontoiret, og at som Foige heraf

Intet kunde være at indbetale fra den islandske Overret.

Ved at meddele del kongel. Rentekammer Fore-

staaende, kan Gancelliet, med Hensyn til at Forholdene

i den omhandlede Henseende maae antages uforandrede,

O Rentek. Skriv. 27. Oktbr. 1837.

O see her i Saml. Canc. Skriv. 7. Juni 1800.
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ikke tilbageholde den Bemærkning, at det synes billigt, 1827.

al Islands Indvaanere, der hidtil have været fritagne
"^^"oktbT'

for at betale Retssportler ved Overretten, heller ikke

for Fremtiden dermed bebyrdes, hvilket man saa meget

snarere maa antage, som Sagen i det Hele ikke kan

forudsættes at være af nogen synderlig Interesse for

den kongel. Kasse. ~ Det kgl. Danske Gaacellie den

6. Oktobr. 1827.

Cancellie Circulaire til samtlige Biskopper, 9. oktbr.

ang. nye Schemata til de aarlige Indberetninger

om Ægteviede, Fodte og Dode. Khavn den 9.

Oktobr. 1827. — Dette CancelUe - Circulaire angives i

Cancelliets Concept og Brevbog, samt i Reskriptsamlingen at

være sendt til „samtlige Biskopper" Qevnf. Foiketæll. i Island

1850, udg. af det statistiske Bureau, S. 79)^ men i Collegial-

Tidenden kun at være sendt til samtlige Biskopper i Dan-,
naark. De Forbedringer, som det hermed folgende Schema
l^ar indfbrt, findes ogsaa allerede tildeels fcir 1810, tildeels fra

1826 af, i de fra Biskoppen over Island sendte Indberetninger. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1827, Nr. 2511. Coll. Tid. for 1827,

S. 797-799. Fogtman (Algreen-Ussing) VII. II, 3. H.,

S. 398—400.

er af Cancelliet bemærket, at der ved de aar-

hge Beretninger om Gopulerede, FOdte og Dbde findes

nogle Mangler og Unciiagtigheder, der tildeels have

deres Oprindelse fra Indretningen selv, men fornem-

melig deraf, at disse Beretninger ikke paa lige Maade
og i fuldkommen Overeensstemmelse med det fore-

skrevne Schema ere afgivne af dé vedkommende Au-

thoriteter. Saaledes have Nogle indbefattet de uægte

Bbrn under det i de tre forste Rubrikker af det ved

dette Collegii Circulair-Skrivelse af 14. Juni 1800 frem-

sendte Schema for Fcidte anf5rte Antal, og det stundom

endog uden' at dette er betegnet ved en Modification

af Uubrikkernes Overskrift. Schemaet er og forsaavidt

naindre fuldstændigt, at det ikke betegner hvor mange

I
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1827. BSrn af hvert Kjcin der ere blandt de uægte, hvoraf

9. Oktbr. felger, al man, hvor Schemaet nbie folges, heller ikke

faaer Totaltallet af de Fodte af hvert Kj5natvide, lige-

som man, naar den ovennævnte Modification bruges,

kommer til at mangle Speciallallet for hvert Kjon, baade

af de ægte og af de uægte. Schemaet efterlader og

nogen Tvivl om, hvorvidt de DodfOdte skulle regnes

med blandt de Fodte og blandt de Dode, eller som

en særskilt Classe være udenfor baade hines og disses

Antal, i hvilken Henseende ogsaa forskjellige Regler ere

fulgte. — Da Schemaet saaledes med Hensyn til de

Fodte ikke giver Anledning til al fremskaffe enhver

Oplysning, som kunde onskes, og det desuden stundom

er misforstaaet, har Gancelliet fundet, at en Forandring

kunde være at foretage i saa Henseende, saaledes, at

enhver Misforstaaelse eller Ubestemthed undgaaes. —
For at storre Overeensstemmelse i denne Henseende

kan opnaaes, tinder Gancelliet det derhos rigtigst, at

Beretningerne lægge det borgerlige Aar til Grund; men

da disse fra de fleste Steder hidtil have været ind-

rettede efter Kirke-Aaret, bliver det en Nijdvendighed,

at der ved indeværende Aars Udgang hertil indsendes

dobbelte Lister over Brudevielser, Fodsier og Dodsfald,

nemlig fra fdrste Advents-Sondag 1826 til 1. Januar d. A.

og fra 1. Januar d. A. til 3 1. Decbr. d. A., begge inclusive. —
Hvilket man, ved at fremsende vedlagte Schema, hvor-

efter man for Fremtiden onsker at modtage disse Ind-

beretninger, tjenstligst skulde tilmelde D. Hoiærv. til

behagelig Iagttagelse. — Det kgl. Danske Gancellie den

9. Oktobr. 1827 ^

'3 Det vedlagte Scherna findes aftrykt i Colleg. Tid. 1827,

S. 799 og i Reskriptsamlingen anf. Sted S. 400. Dets

Overskrift er : ,^Fortegnelse over Copulerede, Fcidte og

Dode fra 1. Januarii til 31. Decbr. 18..", Rubrikkerne

ere: 1) »Stedet"; - 2) ..Copulerede Par" 5 - 3) „F(5dte",

med syv Under-Rubrikker : a) ,,Mandkjan"^ — (jQvinde-

kji5n"; — y') „Summa af begge KjOn", hvilke tre Ru-



Univ. Dir. Skriv, ang. Skolens Fond. 235

Directionen for Universitetet og de lærde ^827.

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Op-

gjSrelse af Bessastad Skoles Fonds og Ressourcer.

Khavn den 20. Oktbr. 1827. — Univ. Dir. Brevbog

Nr. 1666. '

I Anledning af, at det af Stiftsovrigheden over Islands

Stift var bragt i Forslag, at give de ved Bessestad Skole

ansatte Lærere en aarligHjælp i Penge til Husleie, istedetfor

de Boliger, hvoraf de nu ere i Besiddelse, over hvilket

Forslag Directionen havde udbedet sig det kgi. Rente-

kammers behagelige Betænkning, har velbemeldte Gol-

brikker ere bestemte for Ægtefødte. De fire fblgende

indbefattes under Under- Rubrikken : ^(deriblandt'', som

igjen har Afdelingerne : a) „uægte", med de to Under-

Rubrikker: a) .,Mandkj5n" ogb),,Qvindekjon", og^)„Dbd-

fcSdte", ligeledes med Under-Rubrikkerne: a) ,(Mandkjdn"

og b) „Qvindekjbn". [I de islandske Indberetninger 1825

og derefter indskydes her en Rubrik, som angiver Total-

summen af Fbdte og Diidftidte). Rubrikkerne for„Dbde"

^'e i dette Schema uforandrede fra det ældre Qsee Canc.

Circ. 14. Juni 1800 i Anmærkn.)j og Forandringen fra

^et ældre Schema C^f 14. Juni 1800) bestaaer saaledes

hovedsagelig deri, at Kjbns- Angivelsen indfdres for de

uægte Barn, samt at Civilaaret udtrykkelig lægges til Grund
foi' Indberetningen. I Indberetningerne fra Biskoppen over

Island er dette Tilfældet allerede fbr 1810. — Til Can-
celliets Schema fcJies følgende to Anmærkninger; ^/l) det

bemærkes, at i det Tilfælde, at Vielse foretages, ifolge

dertil erhvervet Bevilling, af uvedkommende Præst, blive
de Copulerede ikkun at anfc5re paa Beretningen af den
Præst, hvem det egentligen tilkommer at forrette Vielsen".

— 2) ^^Med Hensyn til de Bbrn, der fijdes levende uden
at opleve deres Daab, da bemærkes, at disse, naar ved-
kommende Præst i Anledning af deres Begravelse erfarer

deres Tilværelse, bbr anmærkes blandt Fddslerne og ind-

befattes under Listerne, uden Hensyn til om de ere fcidte

1 det Aar, hvori deres Tilværelse kommer til Kundskab,
eller i det foregaaende".

V
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1827. legium under 29. f. M. behaget blandt Andet at yttre:

2o'^0^^ saalænge en endelig Opgjorelse af Skolens Fonds

og Ressourcer ei har fundet Sted, og den Forbindelse,

hvori Skolens Kasse for Tiden staaer til Islands Jorde-
L

bogskasse, ei er bleven hævet, kan Kammeret ikke

andet end onske, al der ikke foretages Forandringer

ved Skolen i oeconomisk Henseende, som have en

stedsevarende Forcigelse i Udgifteroe til Folge. Direc-

tionen finder sig herved foranlediget til, tjenstligst at

bringe i behagelig Erindring, at det i sin Tid, efter

dertil fra det kongel. Rentekammer given Anledning, i

Aaret 1819 blev vedtaget, at ved Sammentræden af

nogle af Renlekammcfets og eet af denne Directions

Medlemmer skulde forsbges at faae afsondret hvad der

af Bessestad Skoles Midler indestaaer i den kongelige

Jordebogskasse i Island.

Directionen skulde derfor Ijenstl. have henstillet til

Kammerets behagelige Overveielse, om det ikke efter

Omstændighederne maatte være onskeligt, at denne

Sag paany sættes i Gang, enten ved den paatænkte

Sammentræden af nogle af begge Collegiers Medlem-

mer, eller ved Brevvexling, for at det kUnde vorde af-

gjort, hvad der kan anvendes til forbedrede Indretninger

-ved bemeldte Skole, hvis Iværksættelse synes meget

fornoden. — Den kg). Direclion for Universitetet og de

lærde Skoler den 20, Oklobr. 1827.

20. oktbr. .Gencral-ToIdkammer- og Commerce-Collegii-

Skrivelse til Stiftamtmanden over Island^ ang.
r

de edelige Forklaringer ved Meddelelser af al-

gierske Sfipasser. Khavn den 27. Oktbr. 1827.

— Original i Stiftsarchivet i Island. — General -Toldkammer-

og Commerce-Collegii Copieb, over expederede Pas -Sager i

Aarene 1825—27. Indenrigsmin. Archiv-Nr. 1530, Nr. 236.

OoUegiet har modtaget Hr. Stiftsbefalingsm.' Be-

retning af ^27. August sidslL, betræffende de af Dem i

> Aarets Lob udfærdigede algierske Passe. — Iblandt de

1
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denne Beretning vedlagte Documenter forefandtes nogle i 827.

af vedkommende Skibsrhedere ved Erhvervelsen af al-

gierske Passe aflagte edelige Declarationer ; men da

disse ikke ere i den Form, som For. af 1. Mai 1747

foreskriver, saa har Collegiet herved villet anmode Hr.

Stiftsbefalingsm. om, i Fremtiden, ved Udfærdigelsen

af de ommeldte Passe, behageligen at iagttage det, som

bemeldte Forordning i dens Art. 2 og 3 bestemmer

om algierske Passes Meddelelse, og in specie at det

befalede Rheder-Revers er overeensstemmende med det

Forordningen vedhæftede Formular, samt at detvorder

udstedt paa det anordnede Stempelpapir af 2. Klasse

Nr, 4. — General-Toldkammer- og Gommerce-Gollegiet

^den 27. Oktobr. 1827.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 27. oktbr

Island, Amtmand Hoppe, ang. Auction OVer Afgifts-

fisk paa Vestmaimoerne. Khavn den 27. Oktbr.

I827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1057.

^led Hensyn til, at Hr. Stiftaratm., ved i behagelig

Skrivelse af 16. August d. A. at underrette Kammeret
at Dq [jgj. solgt den kgl. Afgiftsfisk paa "Vestmannoe

indeværende Aar til Kjcibmand L. Knudsen for 8
Rbd. Sedler pr. S Skpd., som er 1 Rbd. Sedler under

Middelprisen af hvad Fisken i Guldbringe Syssel ved
en senere a'fholdt Auction er udbragt til, derhos har
oenaget at forlange nærmere Forholdsregler for Efter-

tiden, saafremt den af Dem foiede Foranstaltning ei

maatte finde Bifald, skulde vi, i Forbindelse med vor
Skrivelse til Hr. Stiftamtra. af 20. i d. M.*, ikke und-

' lade herved tjensti. at melde Dem, at Kammeret vel,

paa Grund af, at Kj5bmand Knudsen har haft Udgifter -

O i denne Skrivelse (Copieb. sst. Nr. 1054) tilmeldes Stift-

amtmanden, at Anviisning for den solgfe Fisk (37 Skpd.

4 Lpd.. g'/a Pd.) er indlOst med 297 Rbd. 78 Sk. S. ogT.
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1827, med at traasportere Fisken fra Vestmanna e til Reikevig,

"q^^ 61 kan andet end billige det trufne Salg, men da det

dog kaa indtræffe, at en anden Handlende kunde have

Brug for bemeldte Fisk, uden at have nodig at lade

den transportere til Reikevig, og at saaledes en héiere

Betaling kunde opnaaes, maae vi overlade til Hr. Stift-

amtm.' om det ikke kunde ansees hensigtsmæssigt i

Fremtiden at forsSge en Auclion afholdt i Reikevig

over bemeldte Åfgiftsfisk. — Rentekammeret den 27.

Oktobr. 1827.

27. oktbr. Reiitekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island^ Amtmand Hoppe, ang. Retsgebyrerne ved

Landsoverretten i Island. Khavn den 27. Oktbr.

1827. — Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl.

Copieb. 6, Nr. 1063.

Efter at have corresponderet med det kgl. Danske

Cancellie i Anledning af den ved Hr. Sliflamtm.* be-

hagelige Skrivelse af 20. Mai d. A. modtagne Erklæring

fra Jusliliarius i den islandske Landsoverret, Gfraad

Stephensen, betræffende det ved For. af ll.Julii 1800

befalede Regnskab for Retsgebyrer ved bemeldte Lands-

overret, skulde vi tjenstl, melde Hr. Stiftamtm. til be-

hagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse for Vedkom-

mende, at da det er oplyst, at der hidtil ikke er erlagt

noget Reisgebyr ved Overretlen undtagen Thinglysnings-

eller Skriverpenge for SkjOders og Pantebreves Publi-

cation, hvilke ved allerh. Resolution af 6. Juni 4800 *

ere henlagte til Anskaffelsen af Skrivemalerialier for

Justitscontoiret, saa kan som Folge heraf Intet være at

indbetale til Islands Jordebogskasse fra Overretlen

sammesteds, og altsaa heller ikke noget Regnskab være

at aflægge, saalænge der i saa Henseende ei foranlediges

nogen Forandring. Desangaaende vilde Hr. Stiftamtm.

tillige behage at give Landfogden i Island Underretning,

ved derhos at betyde ham, at han herom har at gjcire

>) see her i Saml. Canc. Skriv. 7. Juni 1800. :

I

I

L
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behorig Forklaring i de aarlige Regnskaber for den 1827.

islandske Jordebogskasse. — Rentekammeret den 27.
2V*0ktbr

Oktobr. 1827.
'

^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe, 3. Novbr.

ang. Forslag til Indskrænkninger af Bygnings-

præmierne i de islandske Kjobstæder. Khavnden

3. Novembr. 1827. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1071.

Ved kgl. Resolution af 20. Marts 1789 ere de, som
ville bygge i de islandske Kjobstæder, given Adgang
til at erholde en Præmie af 10 Procent af de opførte

Rygningers Værdie, naar de indsende Tegning og Over-

slag paa de Rygninger, som de agte at opfOre, og der

ved Overslagene, efter at de ere undersogte, Intet findes

^t erindre. Da denne Begunstigelse for Island nu har

vedvaret i en saa lang Række af Aar, kunde det synes

^t den, hvortil ogsaa Tidsomstændighederne give be-

fc5iet Anledning, burde aldeles ophæves, eller i det

Mindste, saafremt gyldige Grunde talte for dens Ved-

blivelse, ikkuns forlænges for et vist Antal Aar, og det

under visse hidtil ei iagttagne Bestemmelser og Ind-

skrænkninger, af hvilke efternævnte i saa Fald maatte

1 Særdeleshed ansees nodvendige:

'1) Enhver, som vil bygge med Ret til Præmie,
Kiaatte, forinden han bygger, anholde om, at faae Ad-

B^iig til samme, og til den Ende, i Overeensstemmelse
nied Resolutionen af 1789, med Ansøgningen lade folge

Tegning og Overslag. — 2) Naar Overslaget er appro-

beret og Vedkommende lovet Adgang til Præmie, staaer

denue aaben i 2 å 3 Aar fra Approbationens Dato,

iiien inden den Tid maa være indsendt en lovlig, in-

den Retten afhjemlet Syns- og Taxatiousforretning over

den opforte Rygning, saafremt Præmien vil ventes an-

vnst. — 3) Qa Hensigten med Præmien ikke kan antages

at være, at vedligeholde en Borger i sit Elablisse-

°fi^nt, men at befordre et nyt Etablissement, maa
ved Ansøgningen om Adgang til Præmie behcingea
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godtgjSres, at den Bygning, der agtes opfort, bliver en

aldeles ny Bygning, og at den ikke kommer i Stedet

for en nedreven, afbrændt eller paa anden Maade til-

intetgjort Bygning. Ifolge beraf bor bverken et Etablis-

sements Udvidelse ved nye Tilbygninger, eller i Almin-

delighed allerede bosatte Borgere have Adgang til

Præmie, uden forsaavidt de bygge en aldeles særskilt

Bygning med behorig Vaaningshuus til et nyt Etablisse-

ment. — 4) Den Bygning, hvorfor Præmien er udbetalt,

maa hverken nedrives eller borttages, men skal tilbor-

ligen vedligeholdes paa det Sted, hvor den er opf5rt,

og til Sikkerhed herfor udsteder den Præmienydende

et Beviis, som thinglæses, samt hvori Eieren af Byg-

ningen forpligtes til at tilbagebetale Præmien, saafremt

Bygningen inden en fastsat Tid med hans Villie tilintet-

gjores eller borttages.

Forinden imidlertid videre i Anledning heraf fore-

tages, skulde vi ikke undlade over Sagen i det Hele

at udbede os Hr. Sliftamtm." behagelige Betænkning

snarest muligen meddeelt. — Rentekammeret den 3.

Novembr. 1827*.

6. Novbr. Regulativ for Nfidhjælps-Anlæg i Hrunamanna

Rep i Arnæs Syssel. Hjalmholt den 6. Novbr.

1827. see under 27. August 1828.

7, Novbr. Forordning for Danmark, ang. Betaling for

Præste-Attester, Khavn den 7. Novbr. 1827. —
Dette Lovbud, hvis fuldstændige Titel er: „Forordning for

Danmark, angaaende Betaling for de Attester, som udfærdiges

af Præsterne", er ikke anfort som publiceret ved Landsover-

retten i Island, ligesaalidt som i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik, men er udvidet til at gjores gjeldende for Island med

'3 Ligelydende Skrivelser efe under s. D. fra Rentekammeret

afgaaede til de to Amtmænd i Island. Copieb. sst. 1073.

1078.
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nogle Modificationer ved For. 21. Deccmbr. 1831. VIj jevnf. 1827.

Sunnanp6st. 1835, S. 61. — Canc. 1. Depart, Registr. 1823-27,

IX, 267''ei827, Nr. 926). Original-Aftryk hos Schultz. CoU.
^^"^^^

Tid. for 1827, S. 843-856 Cmed Motiver). Qvart-Forr. for

1827, S. 123— 126^ Schou XIX, 466-468. P. Pétursson Hist.

Eccl. Island. S. 253—254.

Plakat for Danmark, ang. coUegiale Expedi- 23. Novbr

tioners Losning. Khavn den 23. Novbr. 1827.—
Findes ikke anfGrt som publiceret ved Landsoverretten i Is-

land, og er heller ikke bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i

Reykjavik, men erklæret „ligefrem anvendelig" for Islands

"Vedkommende i Canc. Skriv. 27. Mai 1828, i Henhold til kgl.

I^esol. af 6. Juni 1821. — Canc. 4. Dep. Registr. 1821-1835,

I38h--i40 (1827, Nr. 47). Original- Aftryk hos Schultz.-

CoU. Tid. for 1827, S. 883—888 [med Motiver). Qvart-Forr.

*"or 1827, S. 127—130; Schou XIX, 472—474. — Islandsk:

uPlakat fyrir DanmOrku, um melbl til . at) frama innlausn veit-

^ngarbréfa fra stjornarråbunum", i den af den islandske Lands-

ovei-ret ifolge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling

af Forordninger m. v., vedkommende Island, S. 247—250;

jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 46,

Plakat for Danmark, indeholdende Midler li! at

fremn:ie coUegiale ExpediliontTS Losning.

Vi Frederik den Sjelle &c. G. V., at da det er

befundet, at den Forskrift, som indeholdes i den aller-

bciiesle Resolution af 23. Decembr. 1803, bekjendlgjort

ved Cancellie-PIakat af 27. s. M., § 4, ikke har været

tilstrækkelig til at fremme Indlosningen af coUegiale

Expedilioner
, saa have Vi været belænkle paa andre

Midler, hvorved delle Oiemed sikkrere kan opnaaes. —
I denne Henseende byde og befale Vi, som folger:

1) Enhver, der har erholdt en kongelig Bevilling

eUer Benaadning, være sig af det Slags, der forsynes

med Vor egen aUerhoiesle Underskrifl, eUer af dem,

som udstedes af Vore GoUegier ad mandalum, skal

være pliglig til al Idse samme i del seneste inden

- '» «. Ji, 16
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1827. 6 Uger fra den Tid, at han har faaet Notificalion om
Novbr. Bevillingens UdFærdigelse. Dog maa Undtagelse herfra

skee, hvis hans Opholdssted maatte gjore det nodven-

digt for ham at bestemme en længere Frist, i hvilket

Tilfælde det Collegium, igjennem hvilket Expeditionen

udfærdiges, skal være bemyndiget til at fastsætte denne

i Notificationen om Udfærdigelsen. — 2) Lader han

denne Frist udlobe, uden at foranstalte det Fornddne

til Expeditionens Losning, bor vedkommende Collegium

Sdrge for, at Ldsningsgebyret inddrives, enten ved

igjennem vedkommende Departement atforanstaltesamme

indeholdt i den Vedkommendes Gage, eller, hvor dette

ei er anvendeligt, at lade derfor gjore Udpantning.

Do2 bor i dette sidste Tilfælde Ordren altid udstedes ~

af Vort Danske Cancellie, til hvilket derfor de ovrige

Collegier i fornddent Fald bor henvende sig. — 3) Hvor

Gebyret ikke ved noget af de i § 2 ommeldte Midler

lader sig inddrive, har vedkommende Collegium enten

at cassere Bevillingen, hvis den er af det Slags, der

udstedes ad niandalum, eller i modsatFald at forelægge

Os Sagen til allerh. Besolution. — 4) Med Hensyn til

de Bevillinger, som Kjdbenhavns Magistrat og Amt-

mændene ere blevne bemyndigede til at udlevere, vil

det paaligge disse Ovrigheder at gjore Anmeldelse til

Vort Danske Cancellie, saafremt Losningen ei skeer

inden de i § 1 bestemte 6 Uger, hvorefter Cancelliet

har at foranstalte det videre Fornddne. — 5) Hvad de

Benaadninger angaaer, hvis Udfærdigelse er forbunden

med særdeles Bekostninger, f. Ex. Adelsdiplomer, da

skal den Benaadede være forpligtet til, inden den i

§ 1 bestemte Tid, at gjore det dertil fornddne Forskud,

saaledes som dette af vedkommende Collegium bliver

bestemt, og siden inden samme Frist, fra den Tid af

at han er bleven underrettet om at Expeditionen er

bleveii færdig, at Idse samme, og i begge Henseender

blive de ovennævnte Midler at anvende, hvis han ikke

betaler hvad der paaligger ham. — 6) Saafremt Nogen
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i enkelte Tilfælde har erholdt Udsættelse med Betaling 1827.

af et Expedilionsgebyr, og han da ikke til bestemt Tid

erlægger Betalingen, bliver der at forelægge ham en

ny Frist i Overeensstemmelse med § 1, og siden at

forholde efter de ovrige oven fremsatte Regler. —
7) De foranfdrte Bestemmelser skulle ikke blot være

anvendelige paa de Bevillinger eller Benaadninger, som

for Fremtiden forundes Nogen, men og paa de allerede

forundte, dog, hvad disse angaaer, med den Indskrænk-

ning, at Tvangsmidler efter denne Anordning ei kunne

anvendes inden Udlobet af et Aar fra den Tid, Bevil-

lingen eller Benaadningen er den Vedkommende for-

undt, ligesom der, uagtet den alt forhen passerede

Notification, bor foregaae en ny Bekjendlgjorelse efter

§ 1, forinden Tvangsmidler efter § 2! anvendes. —
8) Ibvrigt vil det have sit Forblivende ved Bestemmel-

sen i den ved Cancellie-Plakalen af 27. Decbr. 1803

bekjendtgjorte allerh. Resolution af 23. næstforhen §3;

ligesom heller Ingen, paa en blot Notification om en

ham forundt Bevilling, maa kunne benytte samme ved

Domstolene, eller Noget af en Embedsmand derefter

foranstaltes, forinden Bevillingen er bleven expederel,

hvilken derfor ogsaa b'6r fremlægges eller forevises.

—

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjdbenhavn den

23. Novembr. 4827.

Reskript til stiftamtmanden og Amtmændene 7. Decbr.

i Island, ang. Udvidelse til Island af Anordninger

fra 1824, Khavn den 7. Decembr. 1827. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 27. Mai i 828. —
Canc. 3. Departem. Registrant 1827, 320''—221 CNr. 708).

CoUeg. Tid. for 1827, S. 941— 950 (med Motiver). Fogtman

CAlgreen-Ussing) VIL 11, 2. H., S. 455-456. P. Pétursson

Hist. Eccl. Island., S. 255. — Islandsk: Sunnanptist. 183.5,

S. 46—47.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. (V. G.). Os er

16 »
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i 827. af Vort Danske Cancellie allerunderd. bleven foredraget,

7. Decbr. hvorvidt de i Aaret 1824 for Vort Rige Danmark ud-

givne almindelige Anordninger, enten med visse Modi-

ficationer, eller uden samme, kunne gjores gjeldende

paa Vort Land Island.

Efter at have taget denne Sag, tillige med de Os

allerunderd. foredragne Omstændigheder, i allerhoieste

Overveielse, give Vi Dig hermed tilkjende, at Vi allern.

ville have fastsat^:

') I Cancelliets Forestilling 28. Novbr., hvorpaa Reskriptet

grunder sig, bemærkes, at Cancelliet er ved ResoL 6. Juni

1821 bemyndiget til, efter Correspondence med Rentekam-

meret og Overtivrighederne paa Island og FærHeme, at

foranstalte de ahnindelige Anordninger, hvis Anvendelig-

hed paa (^bemeldte Colonier'* findes utvivlsom, paa lovlig

Maade bekjendtgjorte til Efterlevelse sammesteds, hvorimod

der omsaadanne, som ikke uden Modificationer kunde ud-

/ vides, skulde nedlægges Forestilling, Blandt saadanne var

Spoigsmaalet om Udvidelse af Plakat 21. April 1824, ang.

Midler til at forebygge Sidfters Forhaling, kommet under

Overveielse, men dens Udvidelse fandtes hverken nodvendig

eller passende, da, ligesom de i § 1 fastsatte Boder ikke passe

sig paa „disse Provindser", saaledes fandtes Lovgivningen

at hjemle andre Midler til at ansee forsymmelige Skifte-

forvaltere ; denne Plakats § 2 fandtes ligeledes aldeles

uanvendelig i ^^bemeldte Provindser". — For. 30. April

1824 var af samtlige Overøvrigheder paa „de omspurgte

Colonicr" erkjendt som qvalificeret til at indfyres. Dog

fandtes det med Hensyn til Island rigtigt, at erklære

Reskr. 28. Marts 177fi, om Spedalskes Ægteskaber, for

udtrykkelig gjeldende, hvorimod det ikke fandtes passende

at indskjærpe Anordn. 3. Juni 1746 § 2, „at Ingen maa
gifte sig, der er vankundig i sin Christendom", da dette

mentes at indeholdes i den Bestemmelse, at Personerne

skulde være confirmerede 3, Nr. 2). Amtmanden i

Vester-Amtet og Biskoppen havde ogsaa modsat sig, at

der gjordes Vanskeligheder med Hensyn til deres Ægte-

skab, som havde modtaget Fattighjaelp (g 3, Nr. 10),

hvilket var foreslaaet af Amtmanden i Nord- og Oster-

Amtet og bifaldt af Stiftamtmanden. Cancelliet fandt, at
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i) al For. af 30. April 1824 skal udvides til atgjelde 1827.

paa bemeldte Vort Land Island, med det Tillæg, at 7. Decbr.

ogsaa del i ailerh. Reskript af 28. Marts 1776 indeholdte

Forbud imod Spedalskes Ægteskaber der bliver at over-

bolde. — 2) at Forordn, af 24. Septbr. s. A., hvorved

Straffen af Boeslods Forbrydelse og paa yderste Formue
deels ophæves, deels forandres, skal indfyres paa Is-

land, med den Modification, at de Straffe, der ifcilge

samme blive at sætte i Stedet for de ved Forordningen

afskaffede, paa bemeldte Land blive at bestemme efler

de i allerh. Reskript "af 3. Maji 18l() fastsatte Forhold,

samt at det vil have sit Forblivende ved de for Island

foreskrevne særdeles Bestemmelser angaaende Straffen

det sidste Forslag vilde give Anledning til at Adgang til

Ægteskab vilde blive ubetinget nægtet dem, som havde

nydt Hjælp af Fattigvæsenet uden at kunne refundere

samme; men Forordningen vil kun saavidt muligt fore-

bygge, at Folk gifte sig paa Fattigvæsenets Regning. Hvor

der er Udsigt til, at den, der hidtil har nydt Understot-

telse af Fattigvæsenet, naar han gifter sig, vil kunne finde

Midler til sin Subsistents, i al Fald uden foroget Byrde

for Fattigvæsenet, kan og bor Fattigcommissionen sam-

tykke Forbindelsen. — For. 26. Juni 1824 om indenbyes

Vexler fandtes overflcidig for Island og Færberne, med
Hensyn til Handelens Tilstand i „bemeldte Colonier". Lige-

ledes fandtes overveiende Grunde for ikke at udvide For.

6. August 1824, ang. Rettergangsmaaden i mindre Gjælds-

Sager. — Derimod fandtes Anledning til at indfore For.

'M. Septbr. 1824 om Boeslodsstraffens Ophævelse, med
Modificationer; ligesom ogsaa Overovrighederne fandt

For. 8, Oktobr. 1824, om Afskaffelsen af Oplæsning af

Anordninger m. v. fra Prædikestolene, fuldkommen qvali-

ficeret til Indfbrelse paa .^bemeldte Colonier"; og endelig

fandtes der ikke Noget imod Udvidelse af Plak. 29. Oktbr.

1824, ang. Fortabelse af Ret til Adgang til Borgerskab,

uagtet man antog, at dette Lovbud ikke vilde have megen

Anvendehghed for Islands Vedkommende (Gane. 3. Dep.

Forestillinger 1827, Nr. 160; jevnf. Colleg. Tid. for 1827,

S. 941-949),
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1827. for Hoer. — 3) at For. af 8. Oktobr. s. A., hvorved

T^Decbr" ^P'^^^^^^S Anordninger og Tillysning om verdslige

Gjenstande fra Prædikestolen afskaffes, saml: Plak. af

29. Oklbr. s. A., om, at Ingen, der er straffet mod

offentligt Arbeide, maa vinde Borgerskab i nogen

Kjcibstad, — uden Modification sammesteds skulle gjores

gjeldende.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette, og det

videre FornSdne i Overeensstemmelse dermed at for-

anstalte. Befalende Dig Gud! — Skrevet i Vor kgl.

Residentsstad Kjobenhavn den 7. Decembr. 1827.

8. Decbr, KongcHg ResoIutioD ang. Besaéttelse af det

naturvidenskabelige Stipendium for Islændere.

Khavn den 8. Decbr. 1827. — Efter indstilling af

Directionen for Fonden ad usus publicos af 29. Novbr. 1827.

Den eneste SOgende var Cand. jur. Haldor Einarsson, daværende

Volontair i Rentekammerets islandske og bornholmske Comp-

toir, som havde oppebaaret Stipendiet i 3 Åar (1825—1827),

og fremlagde Attester fra Professorerne Reinhardt og Horne-

mann for, at have hi5rt Forelæsninger over Botanik og Zoo-

logie, samt taget Deel i botaniske Excursioner, hvorfor Direc-

tionen indstiller ham til efter hans Ånscigning at oppebære

Stipendiet endnu i Aaret 1828. — Kongelige Resolutioner,

henhørende til Directionen for Fonden ad usus publicos i

Indenrigsministeriets Archiv, 6, Nr. 22.

Vi ville allern. have Cand. jur. Haldor Einarsen

endnu i eet Aar, fra Begyndelsen af Aaret 1828 at

regne, tillagt det udlovede Stipendium for islandske

Studerende, som lægge Vind paa Naturvidenskabernes

Studium. — Kj5benhavn den 8. Decembr. 1827.

19. Decbr. Geheime-Statsminister Mostings Skrivelse til

Rentekammeret^ ang. Meddelelse af en kongelig

Resolntion ang. Forsog til fra Island at opdage
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Gronlands Osterbygd. Khavn den 19. Decembr. 1827.

1827*. — Rentek. Relat. og Besol. Prot. 1827 C, Nr. 423. 79rDecbj\

Det Forslag, som Kjobmændene Svendsen og Thor-

lacius i Onundarfjord i Island under 4. Oktbr. 1823

have indgivet til det kongel. Rentekammer, om at ville

forelage et Forsog til igjen at opdage Gronlands Oster-

bbigd, bar jeg allerund. foredraget Hans Majestæt. —
AllerhOistsamme bar derpaa under 18. d. M. allern.

bemyndiget mig til at tilkjendegive det kongel. Rente-

kammer, at de nævnte tvende KjObmænd maa meddeles

det Svar, at H. Maj', allern. vil have dem skjænket 5

Rifler og 10 Geværer, samt 100 Pd. Geværkrudt, imod

at de forpligte sig til at gjore det foreslaaede Forscig i

Lbbet af Sommeren 1829, og, dersom det da ei lykkes,

st- gjenlage det i 1830, samt ikkun at bruge bemeldte

Vaaben til Jagt eller Selvforsvar, men ingenlunde imod

Indfødte, hvilke de alvorligen maatte tilholdes, der-

som de finde dem, at behandle som kongelige danske

Undersaatter. Derhos har H. Maj*, allern. tilsagt Kj6b-

i^^ændene Svendsen og Thorlacius en Bclonning af 1000

^bd. Scilv, saafremt de beviisliggjcire at have landet

paa nogelsomhelst Punkt af Gronlands Ostkyst imellem
fi I OOl og 67** Brede, og at de ville kunne gjcire dem
Haab om en BelSnning af 2000 Rbd. Solv, dersom deres

l-anding maalle medfore noget yderligere ResuUat.

t^^nne allerhciieste Resolution har jeg den For-

nbielse herved at meddele det kgl. Rentekammer, for

at det videre Fornodne derefter kan foranstaltes. —
Kjebenhavn den 19. Decembr. 1827.

[undertegn.] J. S. Mcisting.

Kongelig Resolution ang. Udgivelse af en Lære- i9. Decbr.

^og i Jordemoder • Videnskaben paa Islandsk.

Khavn den 19. Decembr. 1827. — i Rentekam-

. O Rentek. Skriv. 2. Febr. 1828.



S48 Kgl. Resol. ang. Jordemoderlærb.

merets Forestilling 11 Decembr. bemærkes, at Landphysikus

19. Decbr. Thorstenscn paa Island havde under 15. Februar 1823 ind-

' i*"^v^— givet til Cancelliet et Forslag om Jordemodervæsenets For-

bedring der i Landet, som gik ud paa, at Distriktslægerne

skulde oplære Jordemodre, indtil man kunde faae een i hver

Rep. Men da Sundheds-Collegiet ikke havde Tillid til de for

Tiden ansatte Læger, raadede det til at stille Sagen i Bero

forsaavidt. Derimod bifaldtes det, at en ny Udgave af Sax-

torphs Lærebog for Jordemodre skulde trykkes i et Oplag af

500 Exemplarer, hvortil Udgiften calculeres til 230 Rbd. —
Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1827 C, Nr. 424. Fogtman

(A^green-Ussing) VIL U, 2. H., S. 477.

Til at bestride Omkostningerne ved et nyt Oplag

af den islandske Oversættelse af afdode Etalsraad M.

Saxlorphs Udlog af Fddselsvidenskaben, til Uddeling

blandt Jorderaodrene i Island, bevilge Vi allern. en Sum
af 230 Rbd. Sedler af den islandske Jordebogskasse.

Kjcibenhavn den 19. Decembr. 1827^

1828. Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra

i^j™- Medio Mai 1828 til samme Tid 1829. Akureyri

den 16. Januar 1828. — Islandsk: Original-Aftryk

paa et Halvark i Folio, trykt som Schema og udfyldt ved

Udfsrrdigelsen. — Dansk: Oversættelse som Original i det

islandske Departement med Datum 15. Januar; jevnf. Sig.

Hansen: ^^Um verblagsskrår" i ^^Skyrslur um landshagi å Is-

landi" I. 2, 234 fF.

Capituls - Taxti fyrir Nor^)ur- og SuBur-Miila sysiur

I Islands austur-amti, gildandi fra mi&ju Maji månafear
'

1828 til samu tibar 1829.

Nafnver&. å landsvi'su hdr. er fvfl al.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. l'^ 23 72 23 72 19

ved Rentek. Skriv, til Cancelliet 26. Januar 1828 commu-

niceres denne Resolution, og det overlades til dette Col-

legium at foranstalte Trykningen og Correcturen af Bogen,

hvorefter Rentekammeret vilde anvise den indsendte Reg-

ning. Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1206.

'3 Rubrikkerne cre fuldstændigen anfbrte i Capitelstaxten for
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Nafnverl5. å landsvfsu hdr. er {>vf 1 al

S

3

2

2

2

1

18

14

• *

A. Nr. 2 ,

— 8

— 4 .

— 5 .

— 6 ,

— 7 .

— 8

— 9

B. Nr. 10

'

— 11 ,

— 12^

— 13

C. Nr. U
— 15

— 16

— 17» «

— 18 "

— 19 .

— 20 »

— 21 »

Nr. 22 3

— 23 3

— 24* 3

— 25 3

— 26 3

E. Nr. 27 1

— 28 »

— 29 ..... . «

— 30 «

Nr. 31 5

— 32 4

— 83 3

— 34 2

Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

52

82

21

23

24

12

17

18
'A,

93 23 72 19

3 24 36 1972

78 22 48 18

66 16 84 13 Vj

12
*

18 12 14 Va

51 19 36 1572

14 17 48 14

12 15 « 12

15 18 72 15

14 17 48 14

20 6 24 5

15 9 36 7Va

24 7 48 6

6 84 5 Vi

48 10 i 8

68 10 60

28 '/a 35 60 28 7^

18Va 23 12 18 Va

52 21 24 17

62

72

21

22

84

48

17 7^

18

32 20 » 16

42 20 60 167a

12 16 84 137?

84 13 12 10 Vj

80 12 48 10

80 12 48 10

15 20 60 167a

16 25 U 20

2 18 12 147a

25 '/a 18 12

1828.

16. Januar.

Norder-Amtét 16. Januar 1826 Covenf. S. 2—4]. Coursen

uangivet.

') hvit ull, vel t)vegin.

^3 siart smjbr, vel verkab.

»3 6j6vetlingar.

) småfiskur.
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1828. Nafnverb, å landsvisu hdr. ^ 1' \w.7 1 1 D 1Cl liv 1 i di*

Rbd Rbsk Kbd Rbsk. Rbsk.

16. Januar, F. Nr. 35 . ^ M A . . 1 54 18 72 15

* — 36 3 52 21 24 17

37 6 15 H 12

G Nr. 38 d H M . . 2 18 13 12

— 39 . 36 15 12
• — 40 . . . 2 78 33 72 27

— 41 .
52 'A

77 'A

82
'A

26 24 21
-

— 42 > » 15 'A

Jo l'i

Me&alverb å hverju hundraBi og hverri ctiiii 1 lyi

t5ldum laodaurum ver£ur *

Eplir Litr. A, eba frf&u -I /

B, — ullu, smjori og I6ig 17.48 14

C, — ullar I6vinnu . . . 13.72 1 1

D, — fiski 21.24 17

E, - lysi 13.72 11

F, — skinnavoru • • • • 19.36 15V2

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

syoir me&alverb allra m eba Iv e r&a

• [hdr.] 17 Rbd. 48 Sk. [og alin] 14 Sk.

p. t. Akureyri l^ann 16. Januar 1828.

JohnssoD. Eplir constilulion

H. Thorlacius.

16. Januar. Capitclstaxt for Nordei-Amtets fire Sysseler

fra Medio Mai 1828 tii samme Tid 1829. Akureyri

den 16. Januar 1828. — islandsk: Original-Aftryk

paa et Halvark i Folio, trykt som Schema og udfyldt ved

Udfærdigelsen. — Dansk: Oversættelse som Original i det

islandske Departement
j jevnf. Sig. Hansen: „Ura verblagsskrår"

i ,,Skyrslur um landshagi a Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Hi^navatns, Skagafjarbar, Eyja-

fjarbar og Norbur syslur i Islands Norbur-amti, gildaadi

fra mibju Maji manabar 1828 til scimu tibar 1829.

dagsverk um heyslåttar tamaxm.
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A. Nr. 1
'

— 2 .

— 3 .

— 4 .

— 6 .

— 6 .

— 7 .

— 8 .

— 9 .

B. Nr. 10^

— 11

— 123

— 13

C. Nr. 14

Nafnverb. a

Rbd. Rbsk.

3720

2

3

2

1

2

1

13

10

— 15

— 16

17"

— 18

— 19

— 20

— 21 »

I^- Nr. 22 3
— 23 3

— 24« 3
— 25 3

— 26 2
Nr. 27 I

— 28 1

— 29 1

— 30 1

P. Nr. 31 4

— 32 9

48 V-i

60

52

79

33

63

49

48 'A

15

13

14

14

20

15

19

6

49

70 Va

25 '1

2

16

87

48

38

24V-J

77

14

5

6

1

29

95

landsvisu hdr. er fivi 1 al.

Rbd.

20

15

21

20

21

18

16

13

14

18

16

17

17

6

9

5

7

10

11

31

20

23

21

20

19

16

17

15

15
^

15

17

17

Rbsk. RbBk.

37

3 12

72 17

33 16V'jr

90 17>Af

72 15

54 13

49 11

n 11

72 15

24 13

48 U
48 14

24 5

36 7'A

90 5

48 6

20 8

i'A 9

84 257

16

42 19

* 17

1828.

16. Januar.

36

51

78

18

75

90

15

20

90

16 'A

15 Vu

13 'A

14

127^

13

12

14

147^

O Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Norder-Åmtet 16. Januar 1826 Covenf. S. 2—4). Coursen

uangivet.

hvit ull, vel fvegin.

O siirt smj6r, vel verkab.

*) sj6vetlingar.

Bmåfiskur,
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i 828. Nafnverb. å landsvisu hdr. er[)vi 1 al.

^-^ . ' Sbd. Rbsk. Rbd. Itbsk. Rbsk.

16. Januar. F. Nr. 83 2 49 15 6 12

— 34 2 4 16 32 13

— 35 1 48 17 36 14

— 36 2 41 14 54 11
'/g

— 37 . 6 15 . 12

G. Nr. 38 2 27 13 66 11

— 39 . 24 10 . 8

— 40 1 71 20 84 16 'A

— 41 • 53 26 48 21

— 42 ...... • 65 . . 18

— 43 » 81 . » 16

Me&alver?) å hverju hundra&i og hverri alin f fyr-

tblclum landaurum verBur:

Eptir Litr. A, ela fribu 18.48 UVa
— B, i uUu, smjijri og I61g 17.48 U
— G, — ullar I6vinnu . . . 12.74 10

— D, — fiski 20.22 16

— E, — lysi 16.1 Va 13

— F, — skinnaveru .... I6.2OV2 13

En me&alverba summa alira landaura, skipl meh 6,

synir mehalverh allra me&alver&a

[hdr.] 16 Rbd. 76 Sk. [og alin] I3V3 Sk.

p. t. Akureyri Joann 16. Januar 1828.

JohnssoD. Eplir constitution

H, Thorlacius.

16. Januar, Forordniflg ang. Rettens vedborlige og hurtige

Pleie. Khavn den 16. Januar 1828. — Denne

„Forordning, indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende

Rettens vedbbrlige og hurtige Pleie", er publiceret ved den

islandske Landsoverret den 22. April 1828, og i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1828, uden dog at være udvidet

til at gjelde for Island Qs^e Canc. Skriv. 8. Januar 1831, jfr.

Canc. Skriv. 23. Mai 1829). — Canc. 2. Departem. Registr.

XXIX, 13-21 (1828, Nr. 45). Original-Aftryk hos Schultz.

') dagsverk um heyslåttar timann.
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^olleg. Tid. for 1828, S. 57— 93, 97—105 (med Motiver). i^QH,

Qvart-Forr. for 1828, S. 4—15? Schou XIX, 499-511. —^-w.
16. Januar.

Cancellie- Plakat ang. Skipperes Forpligtelse 22. Januar,

at overfore Personer for offentlig Regning. Khavn

den 22. Januar 1828. — Publiceret ved Landsover-

»etten i Island den 5. Mai 1828, samt i Synodalforsamlingen

1 Reykjavik i Juli 1828, men § 1 udvidet til at gjelde for Is-

land og optaget i en forandret Redaction i For. 3. Februar

1836. I; jevnf. Sunnanp6st. 1838, S. 162. — Canc. 3. Dep.

Jiegistrant 1828 — 1830, IP (1828, Nr. 373. Original -Aftryk

^os Schultz. Coll. Tid. for 1828, S. 148-151. Qvart-Forr.
for 1828, S. 16-17; Schou XIX, 511-512.

Forordning ang. Rettergangsmaaden i visse 25. januar.

Gjælds-Sager. Khavn den 25. Januar 1828. —
I^enne Forordning, hvis fuldstændige 'i itel er: ^(Forordning om

l^urtigei e Rettergangsmaade i Sager, der anlægges i Anled-
^^^S af klare Gjældsforskrivninger'*, er publiceret ved Lands-
overretten

i Island den 22. April 1828, samt i Synodalforsam-
^ingen i Reykjavik i Juli s. A. Dens Udvidelse til Island er
sat under Ventilation fCanc. Skriv. 23. Mai 1829), men ikke
senere paafulgt (jevnf. For. 3. Februar 1836). — Canc. 2.

^epart. Registrant XXIX, 26-29 (1828, Nr. 61). Original-

aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1828, S. 129-148 (med
^otiver).

Qvart-Forr. for 1828, S. 19-24: Schou XIX,
S12-516.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Ve-
ster Amtet, Thorsteinson, ang. Expedition fra
Island til Opdagelse af Grfinlands Osterbygd.
Khavn den 2. Februar 1828. — Rentek. isi. Copieb.
^> Nr. 1215.

I Anledning af et Forslag, som Kjiibmændene
vendsen ogThoriacius paa Onundarfjord under 4. Oktbr.

^B25 have indgivet li! Kammeret, om at ville foretage

Forsbg til igjen al opdage Grbnlands Osterbygd, og

2. Febr,



2^4 Rentek. Skriv. ang. Expedition til Grønland.
tf

1828. Ijvorover Hr, Amtm. under 20. Februar 1826 har med-

2. Febr, deelt Deres Betænkning, har det under 19. Decbr f. A.

aliernaad. behaf^el H. Maj*, at resolvere, at de nævnte

tvende Kjobmænd maa meddeles det Svar, at H. Maj*,

allern. vil have dem skjænket 5 Rifler og 10 Geværer,

samt 100 Pd. Geværkrudt, imod at de forpligte sig til

at gjOre det' foreslaaede Forsøg i Lcibel af Sommeren

1829, og dersom det da ei lykkes, at igjentage det i

1830, samt ikkun at bruge bemeldte Vaaben til Jagt

eller Selvforsvar, men ingenlunde imod de Indfødte,

hvilke de alvorligen maatte tilholdes, dersom de finde

dem, at behandle som kgl. danske Undersaatter. Der-

hos har H. Maj*, allern. tilsagt Kjdbmændene Svendsen

og Thorlacius en Belønning af 1000 Rbd. Sblv, saafremt

de beviisliggjare at have landet paa nogelsomhelst Punkt

af Grcinlands Ostkyst, imellem 6P og 67*^ Brede, og

at de ville kunne gjore dem Haab om en Belonning af

2000 Rbd. Sdlv, dersom denne Landing maatte medfore

noget yderligere Resultat.

Ved at communicere Hr. Amtm. denne allerhoieste

Resolution til behagelig Efterretning og Bekjendlgjorelse

for ovennævnte Kjobmænd, skulde vi derhos ikke und-

lade at underrette Dem, at Kammeret under D. D. har

foranlediget, al Grosserer J. F. Magnus vil blive leveret

formeldte Armatur og Krudt, for at besorge det over-

fcirt til Island, ligesom det og derhos er betydet hanfij

• at han i Henseende til Udleveringen af samme har at

forholde sig i Overeensstemmelse med den Ordre, som

han i denne Anledning nærmere af Dem maatte blive

tillagt. Hr. Amtm. anmodes til den Ende om, at mod-

tage Kjobmændene Svendsens og- Thorlacius* Erklæring

om, at de i Eet og Alt underkaste sig de i foranforte

allerh. Resolution givne Forskrifter, og derefter med-

dele Ordre til at Ammunition og Krudt bliver dena

overleveret. Skulde de imidlertid i saa Henseende ikke

afgive en Erklæring, som Hr. Amtmand maatte ansee

fyldestgjOrende, bedes de oversendte Sager tagne »
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behbrig Forvaring, og Kammeret derefter herom med- 1828.

deell Underretning til nærmere Bestemmelse. — R^'^^^'^X^Febr,

kammeret den 2. Februar 1828 *.

Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper, s. Febr.

ang. Præsternes Attester for separerede Ægtefolk.

Khavn den 5. Februar 1828. — Dette Circulaire er

ogsaa afgaaet til Biskoppen over Island, og bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1828. — Canc. 3 De-

part. Brevb. 1828 A, Nr. 288 5 2. Depart. Brevb. 1828, Nr.

312. Original-Aftryk 2 Blade i 4*°. CoU. Tid. 1828, S. 194-

195 (uden at nævne Island). Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 12, .

1. H., S. 39—40. — Islandsk: Sunnanp6st. 1835, S. 47.

Del er befundet, at de Altester, der af vedkom-

mende Præster meddeles separerede Ægtefolk om deres

Forhold, til Afbenyttelse ved Ansogninger om Ægteskabs

Ophævelse, ofte blot indeholde, at de Faagjeldendes

Vandel, saavidt Allestanten bekjendt, har været upaa-

*^laS*^lig. Da slige Allester kun under den Forudsæt-

»i^ng, at Attestanten har haft tilstrækkelig Leilighed til

erfare, hvorledes den Paagjeldendes Vandel har været,

indeholder del fornodne Beviis forsamme, men derimod

S'ver nogen Veiledning hvor det Modsatte har været

Tilfældet, saa skulde man tjenstl. anmode D. H5iærv.

*>ni, al indskjærpe Præsterne i Deres Embeds -Distrikt,

i'orsaavidl de ei have tilstrækkeligt personligt Bekjendt-

skab til Vedkommende, saaledes, at de kunne meddele

et positivt Vidnesbyrd om deres Forhold, da i Attesterne

at angive, om de have haft Leihghed til noie atkjende

den Paagjeldende eller ikke, og, hvor det sidste skulde

være Tilfældet, da at lilholde den Paagjeldende med
andre Altesier al oplyse sit Forhold, med Hensyn til

I
—

—

O s. D. Rentek. Skriv, til Grosserer J. F. Magnus, om at

. modtage og bescirge oversendt til Island de tU den paa-

tænkle Expedition bestemte Vaaben og Krudt. — Rentek.

,Isl. Copieb. 6, Nr. 1216.



256 Gang. Girc. ang. Præste-åttestsr ved Separation.

1828. hvilke Præsierne da efter Omstændighederne have at

bevidne Attestanternes Paah*deliahed. —
6. Febr.

Det kongelige

Danske Gancellie den 5. Februar 1828

6. Febr. Gancellie - Circnlaire til samtlige Overovrig-

heder, ang. Anmeldelse af Fattiglemmers Dods-

fald, m. V. Khavn den 5. Februar 1828. —
Dette Gancellie -Circulaiie bestemmer, at et afdfidt Fattiglema

Efterladenskab kan uden Skiftebehandling overtages af ved-

kommende Fattigcommission , der kun har at afgive det

eventuelle Overskud til videre anordningsmæssig Behandling;

hvorhos der indskjærpes, i Medhold af de i For. 12. Septbr.

1792 § 8 givne Bestemmelser, at ogsaa Fattiglemmers Dbdsfald

b3r anmeldes for Skifteforvalteren. Circulairet er uden Tvivl,

da det er udsendt i trykte Exemplarerj ogsaa sendt til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, men i Anledning af Sporgs-

maalet om dets Anvendelighed der i Landet har Canc. Skriv.

14, Decbr. 1841 svaret, at der ikke fandtes Grund til dets Ud-

videlse til Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 289j

2. Depaitem. Brevbog 1828, Nr. 314. Original -Aftryk som

„Circulaire", 2 Blade i 4*«. Coli. Tid. for 1828, S. 182-183.

Fogtm. CAlgreen-UssingO VII. 13, 1. H., S. 38—39.

9. Febr. Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1828 til samme Tid 1829. Reykjavik 9. Februar

1828. — Islandsk: Original -Aftryk, bestirget paa of-

fentlig Bekostning. Vi&eyjar klaustri 1828, 2 Blade i 4*«.,

hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Jevnf. Sig.

Hansen; „Um verblagsskrår" i ^^Skyrslur um landshagi" I. 2,

234 ir.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbnngu og

Kj6sar, irness, Rångårvalla, Veslmannaeyja, Vestur- og

'3 Canc. Circ. s. D. af samme Indhold til samtlige Amtmænd

(ogsaa til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island) i

Canc. 2. Depart. Brevb. 1828, Nr. S\S', og 3. Departem.

Brevb. 1828, Nr. 288. Original -Aftryk 2 Blade i 4*^

;

CoU. Tid. 1828, S. 195. Fogtm. CAlgr^en-Ussing) VII.

12, 1. H., S. 39 Anm.; jevnf. Sunnanpést. 1833, S. 47.
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Austur-Skaptafells s^slur, samt Reykjavfkur kaupstab, i 1828.

Islands su&ur-amti, gildandi fra mi&ju Maji månabar 9. Febr.

t82B til si)mu Ubar 1829.

Nafnverft, å landsvisu hdr. er{)vilal.

Jtbd. Kbsk. Kbd. Rbsk. Rbak.

A. Nr. 8 19 8 15

2 , . 2 66 16 9 13

-

—

3 . . ... 8 90 23 66 19

77- 22 36 18

87 22 84 18'/i

6 . ... 2 55 20 56 16 V»

77 » « »

j

8 . . ... 13 82 13 82 11

9 . . ... 9 78 13 8 liv*

B. Nr. 10 . . . 17 21 24 17

-

—

147^ 18 12 14 7i

— 19 7. 24 36 I97i

16 20 H 16

C, Nr, 14 . . . « • « * 22 7-. 11

15 . . . 167a 10 30 8

34 • « B

6 11 24 9

55 • •

19 . . . , . 1 6 • t

41 •

21 . . . ... • 28 • »

D. Nr. 22 . . . . 8 57 21 64 1772

3 10 18 57 1473

24 . . 3 8 18 18 I47a

71' 16 42 13

26 . . . ... 3 38 20 33 16

E. Nr, 27 . . . • • 1 20 22 62 18

27 23 89 18'/a

10 20 55 16

n 20 77 16'/,

P. Nr. 31 . 6 11 24 44 197.

61 * 1

Rubrikkerne ere fuldstændig anftJrte i Capitelstaxten for

Sfinder-Amtet 10. Febr. 1826 Covenf. S. 9— 12). Coursen -

uangivet.

iX, B. 17

/



1

S58 CawtelstjIit for Somdeh-Amtet.

1828.

9. Febr.

Nafnverb.

Rbd. Rbsk.

å landsvisu hdr. er f)vi 1 al.

Rbd. Kbsk. Rb

F. Nr. 33

— 34

— 35

— 86

— 37

G. Ni-, 38

— 89

— 40

^ 41

— 42

' 43

«

3

2

2

3

V

2

1

1

I

50

75

2

10

6

84

42

88

83

69

77

MeSalveib å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

Icilcium landaurum verbur:

Eplir Litr. A, eba frf&u 18.92 15

~ B, — ullu, smjoriogtélg 20.90 17

— G, ullar I6vinnu . . , 10.63 9

— D, — fiski 19.3 15

E, — l^si 22.1 18

— F, — skinnavOrum . . . 24.44 lOVa

En me&alvcrba summa alira landaura, skipt raeb 6,

gjdrir ho fubmebalverb allra mebalver&a

[hdr.] 19 Bbd. 32 Sk. [og alin] 16 Sk.

f»egar meia skal fyrtalda landaura lil hundrabs, vertur:

Eplir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab

[o. s. V. see Taxt 10. Februar 1826] 4 fjdr&dngar

naulaskinna, hundrab.

Keykjavik j^ann 9. Februarii 1828.

Hoppe. Steingdmur Jénsson.

12. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1828 til samme Tid 1829. Vester-Amt. 12. Februar

1828. — Islandsk; Original- Aftryk som Schema, trykt

hos Schultz i Kjobenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med

de passende Tal, 2 Blade i 4t'>, hvoraf Exemplar haves i det

islandske Departement j
jevnf. Sig. Hansen : „Um verblagsskrår**

i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.
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Capituis-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells- 1828.

ness, Dala, Bar^aslrandar, Isafjar&ar og.Stranda s^slur l'^- Febr.

I Islands vestur-amli, gildandi fra mibju Maji måna&ar

1828 (il somu tibar 1829.

VSru og aura Nafnver5. å landsvisu hdr. erfvilal.

tegundir. Rbd. Ubsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1' . . . . 21 78 21 78 17

- 2 . . . . , 3 19 19 18 15

— 8 . . . . . 4 18 25 12 20

— 4 . . . . . . 3 12 25 i 20

- 5 . . . . . . 2 11 25 86 20

- 6 . . . . . . 2 88 23 32 19

- 7 . . . . . . 2 4 » > »

— 8 . . . . . . 13 41 13 41 11

- 9 . . . . . . 10 14 13 51 11

B. Nr. 1 . . . . . . - 16 20 16

— 2 . . . . . . - 13'/. 16 84 13 V

— 3 . . . . . . » 17 21 24 17

- 4 . . . . . . > 16
»

20 16

C. Nr. 1 . . . D »
t

V >

- 2 . . . . . . . 14 8 72 7

- 3 . . . . . . • 28 »

— 4 . . . . . , n 6 11 24 9

— 5 . . . . . . • 46 »

— 6 . . . . . . 1 15

— 7 . . . 24 » » 41

—
• 8 . . . . • . 20 . n ti »

D. Nr. 1 . . . . . . 3 16'/. 19 3 15

72 14— 2 . . . . . . 2 92 17

— 3 . . . . . . 2 73 16 54 13

— 4 . . . . . . 2 40 14 48 12

— 5 . . . . . . 2 56 15 48 12

E. Nr. 1 . . . . . . 1 9 16 39 13

— 2 . . . . . . 1 11 16 69 13

~ 3 . . . . . 1 7 16 9 13

- 4 . . . . . . 1 2 15 80 12

F. Nr. 1 . . . . . . 3 92 15 80 13

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfdrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 20. Febr. 1826 (ovenf. S. 12—15). Coursen

uangivet.

17*
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VOru og aura Nafnverb. å landsvisu hdr. er t>vi 1 al.

tegundir. Rbd. Ebsk.

F. Nr. 2 . , . . . . 3 16

— 3 . . . . . . 2 4972

— 4 . . . . . . 2 14

— 6 . . . . . . 1 61

— 6 . . . . . . 2 83

— 7 . , . . • * .
» 5

G. Nr. 1 . . . . , . 2 87

2 . * . 37

3 . . . . . . 1 67 Vj

4 . . . . 64

5 . . . . 68

6 . . . . • • • 87

Rbd. Rbsk. Rhsk.

Me& al verfe a hverju hundrabi og hverri alin

,
fyrteldum landaurum ver^ur:

A, 20.81 17

B, — uUu, snijc)ri og t61g 19.51 16

C, — ullar lévinnu . . . 10. » 8

D, 16.64 13

E, - I5^si 16.13 13

F, — skinnavOrum . . . 15.80 13

En mefealver&a summa allra landaura, skipl meib 6,

gjorir hefu&me&alverS) allra meBalverba

[hdr.] 16 Rbd. 4*8 Sk. [og alin] 13 Sk.

pegHr mela skal fyrtalda landaura til hundra&s, verbur:

Eplir Lilr. A: hvor kyr snemmbær vi& hundrab

[o. s. V. som i Taxt 20. Febr. 1826, ovenf. S. 12—15] . . .

4 fjérbiingar nautsskinna, hundrab.

tslands vestur-amls contoiri, l)ann 12. Februar 1828.

Thor^ileinson. Gubraundur Jénsson.

16. Febr. Cancellic-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Anskaffelsen af et

Skolelocale i Reykjavik. Khavn den 16. Februar
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1828\ — Original i Bispe-Archivet i Island, — Canc. 1. 1828.

Depart. Brevb. 1828, Nr. 369. 16. Febr.

Hr. Stiftamtm. og D. HSiærv. have i Skrivelse li!

Caiicelliel af 28. August f. A. foreslaaet, al der til

Skole i Reykevig for den indbyrdes Underviisning, samt

til Bolig for Skolens Bestyrer og en ugift Lærer, enten

maalte anvendes det H. Maj*, tiihcirende. af afg. Biskop

Vidalins Enke beboede Huus, eller hellere kjbbes et,

Handelshuset Andresen & Schmidt tiihorende, af Faktor

Mbiler for Tiden beboet Huus. — Og Hr. Stiftaoitm. bar

derhos i en senere Skrivelse, nemlig af 27. Oktbr. f. A.,

hvormed fulgte Synsforretninger over de nævnte Eien-

domme, yttretden Formening, atKjcibet af den sidstnævnte

Eiendom bcir foretrækkes, da samme ventelig vil kunne

erholdes for henved 3000 Rbd. Sedler, hvorimod alene

Istandsættelsen af forstnævnte Huus kan antages al ville

koste 2000 Rbd. Sedler.

Gancelliet har i denne Anledning brevvexlet med
det kgl. Rentekammer, som nu har svaret, at Samme
ikke kan indlade sig paa Kjobet af fornævnte Eiendom,

bvortil ingen Fond haves, men derimod er villigt til

allerunderd. at andrage paa, at tvende Værelser i den

gamle Bispebolig, del ene til Brug for Skolen og det

andet for den ugifte Lærer, maae blive istandsatte for

kgl. Regning, hvilket Locale efter Omstændighederne
ansees lilstrækkeligt, ligesom det ogsaa formodes, at

saadant sammesteds vil kunne erholdes, uden at be-

r(5ve Enke- Bispinde Vidalin den Huslcilighed, hun be-

htiver og Ibr Tiden nyder i dette Huus, hvorhos det

*^ongcl. Rentekammer har yttret, at saafremt Gancelliet

t«aatle være enigt med Samme i Ovenstaaende, vil det
videre Fornodae i saa Henseende fra Kammeret blive

foranlediget.

* denne Anledning skulde Gancelliet herved tjensth

tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. til behagelig

'3 Rentek. Skriv. 1. Marts 1828.
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1828. Underretning, at delte Collei^ium under D. D. har til-

:"r~'T^' skrevet del kel. Rentekammer, at Cancelliet modtaser
16. Febr. ^ ' ^

dels Tilbud i ommeldte Henseende, samt at man iQvrigt

forventer, at Kammeret fremdeles vil bidrage hvad der

staaer i Sammes Magt til Skolevæsenets Fremlarv paa

Island. — Det kgl. Danske Gancellie den 16. Februar

1828.

23. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord-

Og Oster -Amtet, Johnsson, ang. Grundleie af

Handelstedet paa Skagastrand. Khavn den 23.

Februar 1828. — Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1237.

1 Anledning af Hr. Amtm.' behagelige Skrivelse af

26. August 1824 og 31. Aug. 1825, belræffende Grund-

leie af Skagestrands Handels-Etablissement, som slaaer

paa den Grund, der tilhorer en Thingbre Kloster under-

liggende Gaard, Hdfdaholar kaldet, skulde vi ikke und-

lade herved tjenstl. at melde Dem, at hvad Grundleien

angaaer for den forbigangne Tid, formenes det, ai der

paa samme inlet grundet Krav kan gjcires, ' da den

hverken er accorderet eller paalagt Vedkommende;

men derimod ansees det billigt, at der for Fremtiden

svares en passende Leie saavel af det paa Handels-

stedet for Tiden værende Etablissement, som de, der

siden sammesteds mnalte blive etablerede. Storreisen

af Grundleien maae vi overlade til Hr. Amtm. efter

Omstændiizhederne at bestemme i Overeensstemmelse

med hvad af Dem i saa Henseende er foreslaaet, og

ville De derefter behage at tillægge Adminislrator for

Thingbre Klosters Gods Ordre til at beregne samme

til Indtægt i hans aarlige Regnskaber, ligesom vi ogsaa

maae udbede os meddeell Underretning om den af Hr.

Amtm. i saa Henseende fbiende Foranstaltning. — Rente-

kammeret den 23. Februar 18?!8.
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Kongelig Resolution ang. midlertidig Tilladelse

for Spekulanter til at handle paa Vestmannoerne. 27. Febr.

Khavn den 27. Februar 1828. — r Rentekammerets

Forestilling 19. Februar bemærkes, at den ved kongel. Resol,

20 April 1825 givne Tilladelse til direkte Beseiling af Vest-

mannoeme havde virket gavnlig, hvorfor -Sysselmanden havde

indstillet, at den maatte blive forlænget, hvilket Stiftamtmanden

ogsaa understcittede. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1828

A, Nr. 64. Colleg. Tid. for 1828, S. 342. Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 12, 1. H., S. 64. — Islandsk: Sunnanp6st.

1835, S. 47.

Vi liJIade allern. de SpekuIantbandJere, som op-

sende Skibe til Island, endnu i 3 Aar at beseile det

autoriserede Udliggersted Vestmannoe i Sonder- Amtet

sammesteds, uden Forpligtelse til forinden at anlobe

nogen af Islands Kjobstæder. — Kjcibenhavn den 27.

Februar i 828*.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over i. Marts.

Island, ang. Indretningen af en Borneskole i

Reykjavik. Khavn den 1. Marts 1828. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 6,

Nr. 1254.

Fra det danske Cancellie har Kammeret modtaget

et Andragende af 28. August f. A., hvori Hr. Stiftamtm.

') Ved Rentek. Skrivelser 15. Marts 1828 er denne Resolution

communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene i Island,

samt Sysselmand Abel paa Vestmannoerne, og anmodes

den F<5rstnfevnte tillige om i sin Tid at indhente Efterret-

ning fra Sysselmanden om^ hvilke Skibe der i disse 3

Aar have benyttet Tilladelsen, samt tillige enten med de

i 1830 tilbagevendende Handelsskibe, eller med Postskibet

1831, at meddele Betænkning om, hvorvidt det kunde

.

være liensigtsmæssigt at andrage paa en yderligere For-

nyelse af Resolutionen (Rentek. Isl. Copieb. 6, Nr. 1275-

12783.
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1828. ojz H. Haiærv, ,Hr. Biskop Johnsen anholde om, at der

1. Marts, til en Skole i Reikevig, efter den indbyrdes Underviis-

nings Methode, samt til Bolic; For Skolens Bestyrer,

Consislorialassessor Oddsen, og en ugift Lærer, enten

maatte anvendes det H. Maj*, tilhorende, af afg. Biskop

Vidalins Enke beboede Huus, eller ogsaa kjobes for

kgl. Regning et Handelshuset Andresen & Schmidt til-

hOrende, af Faktor Moller for Tiden beboet Huus, og

ligeledes har Kammeret modtaget en senere Skrivelse

fra Hr. Stiflamlm. af 27. Oklbr, f. A., hvori De, ved at

indsende Synsforretninger over bemeldte Eiendomme,

yltrer den Formening, at Kjcibet af den sidstnævnte

Eiendom bbr foretrækkes, da samme ventelig vil kunne

erholdes for circa 3000 Rbd. Sedler, hvorimod alene

Istandsættelsen af det forstnævnte kan antages al ville

koste 2000 Rbd. Sedler.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Sliftamtm., at paa de gjorte Forslag kan

Kammeret ikke indlade sig, da ingen Fond haves, hvoraf

de hertil medgaaende betydelige Omkostninger kunne

udredes, men, da man maa antage^ og hvori del danske

Cancellie ogsaa er enigt med Kammeret, at 2 Værelser

i den gamle Bispebolig, det ene lil Brug for Skolen,

og det andet for den ugifte Lærer, ville efter Omstæn-

dighederne blive tilstrækkelige, ligesom det og maa

formodes, at Saadant sammesteds vil kunne erholdes,

uden at berdve Bispinde Vidalin den Husleilighed, hun

behdver og for Tiden nyder i delte Huus, saa tillader

Kammeret paa forventet allern. Approbation, at tvende

saadanne Værelser i den gamle Bispebolig indtil videre

afbenyttes af Skolen, samt at der til sammes Istand-

sættelse udredes af Islands Jordebogskasse indtil 100

Rbd. Sedler. — Til den Ende anmodes Hr. Stiftamlm.

om, at aftale det Forn(3dne med Bispinde Vidalin ang.

Aflevereisen af 2 Værelser til bemeldte Brug, samt der-

efter at foranstalte Arbeidet begyndt ved disse Værel-

sers Reparation og Indretning. Naar dette er fuldfort,
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udbedes documenterel Regning over de medgaaede

Omkostninger herlil indsendt, da Belobet derefter, som

imidlertid kan forskydes aflslands Jordebogskasse, skal

blive foranlediget anviist til formelig Udgift af bemeldte

Kasse. — Skulde iovrigl, imod Formodning, foruden den

ovenfor benævnte og til Værelsernes Indretning med

videre bevilgede Sum af indtil 100 Rbd. Sedler, et yder-

ligere Tilskud udfordres, udbeder Kammeret sig med-

deelt et særskilt Overslag over de Omkostninger, saa-

dant paa den mest sparsomme Maade vilde medfcire,

da nærmere Bestemmelse derefter skal blive Fir. Stift-

amlm. meddeelt. — Rentekammeret den 4. Marts 1828.

Cancellie - Plakat for Danmark, ang. Afdrags- 4. Mans.

rettens Ophævelse med Sardinien. Khavn den

4. Marts 1828. — Publiceret ved Landsoverretten i

Jsland den 22. April 1828, samt i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1828, og ved Cancellie -Skrivelse 23. Mai 1829 er-

klæret „ligefrem anvendeligt" for Island CStiftamts - Skrivelse

28. Septbr. 1829 publiceret ved Landsovérretten den 12 Oktbr.

B. Å.). - Canc, 2. Depart. Registr. XXIX, 52»'-53 (1828,
'

Nr. HO*-). Original-Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. for 1828,

5. 202—204. Qvart-Forr. for 1828, S. 38—39^ Schou XIX,
521—522. — Isl andsk: (^Cancelli-Plakat fyrir Danmiirku,

ahrærandi aftekm'ngu afdråttarréttarins å milli Danmerkur og
Sardiniu",

i den af den islandske Landsoverret ifolge Canc,
Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger m.v.,
Island vedkommende, S. 262—263. Ved en Feiltagelse anfbres

•^er, at Plak. er udvidet af Cancelliet den 28. Septbr. 1829,

hvilket er Datum af Stiftamtmandens Communication.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark os Sardinien.

Ifcllge en under 23. Decbr. 1826 udstedt Declara-
tion ere den kgl. Danske og den kgl. Sardinske Re-

gjering komne overeens om fdlgende Punkter:

^) Al Afdragsret, Bortflytningsafgift, saavel som alle

andre Afgifter, der angaae Formue, der udfSres fra den
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ene Stat til 'åon anden, ere og skulle være aldeles af-

skaffede mellem Hans Majestæt Kongen af Danmarks og

Hans Majestæt Kongen af Sardiniens Stater. Herunder

indbefattes og den saakaldte droit d'aubaine (Kronens

Arvefaldsret), der iSvrigt heller ikke hidtil gjensidigen

har været i Kraft. — 2) Som Foigc heraf kunne den

ene Stats Undersaalter frit og uden at erlægge nogen

Afgift udfore de Midler, som de maatte have erhvervet

i den anden Stats Besiddelser, hvad enten dette er

skeet ved Arv, Gave, Bylte eller paa hvilkensomhelst

anden Maade. — 3) Disse Bestemmelser angaae ikke

alene Afgifter og Paalæg af ovennævnte Slags, der til-

falde Statskassen, men og dem, der hidtil maatte være

tilfaldne Individer, Provindser, Byer, Jurisdictioner,

Corponalioner elier Communer. — 4) Fra disse Be-

stemmelser skulle være undtagne de Afgifter, der, være

sig til Fordeel for Regjeringen elier for Private, ere

eller maatte blive lagte paa Arv i anden Anledning,

end paa Grund af Udforsel, og som paa lige Maade

svares af Indlændinge og Fremmede. — 5) De i fore-

staaende §§ indeholdte Bestemmelser skulle træde i

Kraft fra den Dag, da Ratificationerne bleve udvexlede,

hvilket har fundet Sted i Wien den 23. Oktobr. 1827;

men, for at begge Magters Undersaatter kunne komme

til snarest muligt at nyde Godt af denne Declarations

Indhold, skulle de Midler, som tidligere ere tilfaldne.

dem i vedkommende Stats respective Besiddelser, men

endnu ikke ere udfdrte, nyde den for tilkommende Er-

hvervelser fastsatte Afgiftsfrihed. — Det kongl. Danske

Gancellie den i. Marts 1828.

8. Marts. Caucellje - Circulaire til samtlige Amtmænd

m. FL, ang. Indberetninger til Cancelliet om be-

tydelige criminelle Tilfælde. Khavn den 8. Marts

1828. — Dette Circulaire er ogsaa sendt til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island. — Canc, 2. Depart. Brevb. 18!28,



Canc. Circ. ang. criminellb [ndberetninger. 267

Nr. 587 5 Canc. 3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 539. Original-

Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Colleg. Tid. for 1828, —
S. 310 (uden at nævne Island). Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. ®' ^^^^

12, 1. H., S. 79—80.

Da det ikke sjeldent indlræffer, at betydelige cri-

minelle Tilfælde eller andre Begivenheder, der vække

almindelig Opmærksomhed, forefalde, uden al Gancel-

liet enten nogensinde eller i det mindste fOrst meget

sildigt, derom erholder officiel Kundskab, saa skulde

man herved tjenstl. have (Tit.) anmodet om, naar Til-

fælde af den nævnte Beskaffenhed skulde mode, da

uforlcivet at gj(5re CoIIegiet dermed bekjendt. — Det

kgl. Danske Gancellie den 8. Marts 1828.

Directionen for Universitetet og de lærde is. Marts.

Skolers Skrivelse til Directionen for Fonden ad \

usus publicos, ang. Anbefaling til det for Is-

lændere bestemte naturhistoriske Stipendium.

Khavn den 15. Marts 1828. — Univ. Dir. Copieb.

1828, Nr. 170.

Studiosus juris Balduin Einarsson har anholdt om
denne Directions Anbefaling for hosfolgende Anscigning

rtied Bilage, hvori han hos den kgl. Direction for Fonden

^d usus publicos anholder om, al forundes en i inde-

værende Foraar ledigblivende Portion af det for Is-

lændere, som lægge sig efter Naturvidenskaberne,

sllern. bestemte Stipendium.

Med Hensyn til de ved Ansogningen fremlagte At-

tester, og efter hvad ellers om Stud. jur. Einarsen er

Directionen bekjendt, kan man ikke Andet end ansee
ham fuldkommen værdig til at forundes bemeldte Under-

stcitning, og dertil at tages i fortrinlig Betragtning, for-

saavidt ikke til samme Stipendieportion nogen anden
islandsk Studerende, der allerede havde absolveret sin

Embedsexamen, og med iOvrigt anbefalende Grunde,
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1828. dertil skulde melde sig, da, under iOvrigt lige Om-

"J^J^^"
stændigheder^, en Gandidal synes al hurde komme i

Betragtning fremfor den, der endnu forbereder sig til

Embeds-Examen, af den Aarsag, at den Sidste ikke

kan antaces fra sine Embedsstudier, naar disse ikke

skulle forscimmes, at beholde saa megen Tid tilovers,

som behOves til at beflitte sig paa Naturvidenskaberne

med den Flid og Frugt, som er den allern. Understot-

telses Hensigt. — Den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 15. Marts 1828.

20. Marts. CancelUe-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn

den 20. Marts 1828. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 22. April 1828, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1828, og skulde være gjeldende fra 1. Juli

til 31. Decbr. 1828 (Plak. 11. Mai ISlO^j jevnf. Sunnanp6st.

1835, S. 43. — Canc. 2. Departem. Registr. XXIX, 61 Ct828,

Nr. 176). Original - Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for

1828, S. 252. Qvart-Forr. for 1828, S 46—47; Schou XIX,

S. 527.

Plakat, angaaende Qvartals-Coursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1828.

Af den i Overeensstemraelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April i8l8 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Committee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

^828 skulle modtages i alle de Solvbetalinger, der, efter

allerhciistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 218'V4 imod 100 Species eller

200 Rbd. redeSoIv, saa at 1 Rbd. Scilv i alle foranforte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 9 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn, — Hvilkel herved kundgjcires til alle

Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Cancellie

den 20. Martii 1828.
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Kongelig Resolution ang. Fornyelse af Præ- <828.

mier for Fiskerierne under Island. Khavn den

28. Marts 1828V — I Rentekammerets Forestilling 25.

Marts bemærkes, at ved Reglem. 2. Juli 1781 § 10 indfbrtes

ftirst Præmier af 10 Rdl. pr. Commercelaest for hvert af Han-

delens Skibe, som aarligen udrededes paa Hval- eller Robbefangst

elier paa Torskefiskerie. Rettigheden til denne Præmie blev

ved Handelens Frigivelse tilsagt de Handelen forhen tilhørende

Skibe (Resol. 18. August 1786 og 19. Decbr. 1787> Lige-

ledes blev ved Resol. 24. Januar 1787 bevilget alle kongelige

Undersaatter, som udredede i samme Aar Skibe til Fiskerie

under Island, en Præmie af 10 Rdl. pr. Commercelæst af hvert

Skib indtil 47 Commercelæster. — Ved Plak. 6. Juni 1787

bleve disse Præmier bestemte for Skibe fra 15 til 30 Læster,

og i det Hele for COO Læster aarlig, under visse fastsatte Be-

tingelser, nærmere bestemte ved kgl. Resol. 27. April 1791

CGeneral-Landoecon. og Commerce-Colleg. Plak. .SO. April

8. A.). Efter at dette havde staaet i den bestemte 10 Aara

Tid, blev Terminen forlænget ved Plak. 28. Febr. 1798 paa
E

S Aar, og igjen paa samme Tid ved Plak. 23. Marts 1803,

altsaa alt til 28. Februar 1808. — Foruden disse anfOrte Præ-

mier var der ved forskjellige kgl. Resolutioner extraordinairt

tilstaaet Fiskepræmier af 10 Rdl. pr. Læst for enkelte mindre

Skibe, dog af det ordinaire Præmiefond, og under visse be-

stemte Betingelser. Under samme Vilkaar bleve lignende

Præmier ved kgl. Resol. 17. April 1805 tilstaaede de fra Is-

land selv udredede Fiskeskibe af i det mindste 8 Læsters

Størrelse. — Efter fornyede Forhandlinger bleve Præmierne

paany bestemte paa 10 Aar ved kgl. Resol. 12. Februar 1817,

og forhtiiede til 14 Rbd. pr. Commercelæst for de i Island

hjemmeharende Skibe, hvilket ogsaa udvidedes til Skibe, der
af islandske Kjbbmænd udenfor Island udrededes til Fiskerie

under Island, ved Resol. 15. April 1818. — De saaledes be-
stemte 10 Aar udlob med Aaret 1826, men da Kammeret tin-

skede at indhente Betænkninger om Sagen, blev det paa
forventende allerhbieste Approbation bestemt, at Adgang til

Præmierne skulde staae aaben endnu i Aaret 1827. — Blandt

Amtmændene i Island havde Stiftamtmand Hoppe bemærket,

O Rentek. Gire. 3. Mai 1828, jevnf. PI. 28. Septbr.' 1836.
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1828. at kun 6 Skibe der i Amtet havde aarligen concurreret til

28. Marts. Fiskepræmier, og af disse 6 vare 2 nu blevne ubrugelige. I

— det Hele mener Stiftamtmanden, at man ikke havde tilstræk-

kelig Anledning til at lade Præmierne vedblive, men hvis de

skulde vedblive, maatte de helst tildeles alle DæksfartOier uden

Undtagelse, som anvendtes til Fiskerie, dog saaledes, at de

kun udbetaltes for Læsteantallet indtil 15. — Amtmændene i

de andre Amter forsvarede derimod Præmienies Vedbliven;

Amtmand Thorsteinson angav Dæksfartbiernes Antal i Vester-

Amtet til 9 å 10 Stkr.j i Nord- og Oster-Amtet havdes der-

imod kun 1 Fart5i. Rentekammeret antager derfor, at der

kunde væore Anledning til at befrygte, at Fiskeriet med Dæks-

fartbier vilde ganske ophtire, naar Præmierne afskaflfedes, og

foreslaaer saaledes, at Præmierne skulle vedblive endnu i 10

Aar, indtil et Bel5b af 4000 Rbd. aarlig, hvoraf dog ogsaa

skulde betalea Præmier til de forrige kongelige Skibe, som

oprindelig vare 37 Stkr., men nu kun 10, af 274 Læsters Dræg-

tighed, hvoraf dog kun 4— 6 meldte sig til Præmie. Man
antog saaledes, at en Sum af 4000 Rbd. aarlig vilde være

tilstrækkelig til at bestride den hele Udgift med. — Rentek,

Relat. og Resol. Protok. 1828 A, Nr. 104.

Ligesom de nuværende og efterkommende Eiere

af de Skibe, der tilforn tilhijrle den forhenværende

octroyerede islandske Handel, fremdeles beholde den

Adgang til Fiskepræmie af 10 Rbd. Solv pr, Commerce-

Læst af Skibenes Drægtighed, som ved allerh. Resolu-

tioner af 18. August 1786 og 19. Deceoibr. 1787 ved

bemeldte Skibes Salg er lilsiaaet, imod at de opfylde

de for disse Præmiers Erholdelse fastsatte Betingelser,

saaledes ville Vi ogsaa allern. have den Præmie af 14

Rbd. Solv pr. Gommercelæst af Skibenes Dræglighed,

som ved Vore Resolutioner af 12, Februar 1817 og

15. April 1818 er bevilget for Fiskerie under Island

med Skibe af 8 til 15 Commercelæster, begge inclus.,

forundt fremdeles i 10 paa hinanden folgende Aar, fra

den 1. Januar 1827 at regne, aarligen af Vor Kasse,

forsaavidt den lil Præmier for Fiskcrie under Island i

det Hele bestemte Sum af 4000 Rbd. Solv aarligen der-

til maatte blive tilstrækkelig, efter at den for de fdrst-
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pr. Commercelæsl af bemeldte Sum er afholdt, da i irnrT"^^
^

* 28. Marts
modsal Fald ikkun de Udredere af fornævnte Fiske-

Jagter, som forst derom melde sig, ville have Adgang

til at erholde den omhandlede Præmie af 14 Rbd. Solv

pr. Commercelæst af Jagternes Drægtigbed. — Kjciben-

havn den 28. Marts 1828.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 29. Marts

Udvidelse til Island af nogle almindelige Anord-

ninger fra 1827. Khavn den 29. Marts 1828. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 695.

Cancelliet har taget under Overveielse, hvorvidt

de i L5bet af afvigte Aar herigjennem emanerede An-

ordninger enten aldeles, eller i al Fald med visse Mo-

dificalioner, kunne gjores gjeldende paa Island og Fær-

tierne, og Collegiet skulde i denne Henseende formene,

Qt af bemeldte Anordninger efterslaaende uden videre

l^'orandring kunne publiceres til Efterlevelse paa de

nævnte Colonier:

1) Plak. af 27. Februar 1827, ang. Forbryderes

Hendommelse til Tugt- og Forbedringshusarbeide, i

Stedet for til Fæstningsarbeide, naar de, féirend de

have fyldt det 20. Aar, sættes under Tiltale. — 2) Plak.

27. Julii s. A., ang. Afdragsrcttens Ophævelse mellem

Danmark paa den ene, og Rusland og Folen paa den

anden Side. — 3) Plak. af 23. Novembr. s. A., inde-

holdende Midler til at fremme collegiale Expeditioners

Lcisning.

Derimod skulde Cancelliet holde for, ai det vil

være hensigtsmæssigst forelobigen at indhente nærmere
Ei'klaeringer fra vedkommende Overovrigheder paa Island
og Færcierne, angaaende de Modificationer, der maatte

synes ncidvendiae, forinden efterslaaende af de i 1827
emanerede almindelige Anordninger kunde indfyres paa
bemeldte Besiddelser, nemlig:
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4828. 1) For. 1. Marts 1827, ang. Salarium til HSiesterets-

29. Marts. Advokaterne og Landsoverrets- Prokuratorerne i de Ju-

stits-Sager, hvilke de udfcire som Actores, med Hensyn

til hvilken Anordning Cancelliet formener, at samme

bcir tilstilles de islandske Ovrigheder, samt Landsover-

retten paa Island til Betænkning, forsaavidt der kan

opstaae Spcirgsmaal om sammes Anvendelighed der paa

Landet. — 2) For. af 23. Marts s. A., hvorved Biskop-

perne bemyndiges til at bevilge nogle Undtagelser fra

Confirmalions - Anordningerne, over hvilken Erklæring

maatte indhentes fra Biskoppen over Island. — 3) For.

af 23. Marts s. A., hvorved Overcivrigheden bemyndiges

til at afgjore adskillige Sager, som hidtil behovede Af-

gjOrelse i Cancelliet: — angaaende hvilken samtlige

Amtmænd paa Island og Amtmanden over Færoerne

formeenllig maatte h(5res, saavel som over: — 4) For.

af 30. Marts s. A. om Landsforviisningsslraffens Op-

hævelse. — 5] Plak, af 6. April s. A., ang. en nærmere

Bestemmelse i den ved For. af 10. Julii 1795 §55 fore-

skrevne Betaling til Forligelses-Commissionen, samt ang.

Klagernes Udeblivelse ved bemeldte Commission. —
6) Plak, af 24. April s. A., ang. Afsoningen af Beder

under 1 Bbd. Salv. — 7) For. 23. Mai s. A., ang. nær-

mere Bestemmelser med Hensyn til Ægteskaber, som

indgaaes efter erhvervet Skiismissedom. — 8) For, af

7. Juni s. A,, ang. adskillige Forholdsregler til Betryg-

gelse for Umyndiges og andre under offentlig Bestyrelse

eller offentlig Tilsyn staaende Midler. •— 9) Plak. af

42. Julii s. A., ang. nærmere Bestemmelse og Forandring

med L. 6—13—3. — 10) For. af 7. Novbr. s. A., ang.

Betaling for de Atte3ter, som udfærdiges af Præsterne;

og — 11) Plak. af 21. Decbr. s. A., ang. Omkostning

paa criminelle Arrestanteres Vadsk,

Ved at meddele det kongelige Rentekammer Fore-

staaende, samt med Tilfoiende, at do evrige i Aarets

Lob udkomne Anordninger efter Cancelliets Formening

maae ansees uanvendelige paa fornævnte Besiddelser,

1
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skulde man over denne Sag tjenstligst udbede sig vel- 1828.

bemeldte Kammers Betænkninc beha^eli^en meddeelt. ^T^Tl^T^^
29 Mcirts

Del kgl. Danske Canceilie den 29. Marts 1828.

Cancellie-Circulaire til samtlige Amtmænd m. 29. Marts.

FL, ang. schematiske Indberetninger om fore-

faldende Sager angaaende Forbrydelser og Straffe.

Khavn den 29. Marts 1828. — Dette Circulaire er

ogsaa sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island. —
Canc. 2. Depart. Brevbog 182K, Nr. 777; 3. Depart. Bievbog

1828, Nr. 71.3. Original-Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i
'

,

4»». Coll. Tid. for 1828, S. 274-277 (med Schemata, uden at

nævne Island). Fogtman (Algreen-Ussing;) VII. 12, 1. H.,

S. 114-117 Cmed Schemata>

Cancelliet Snsker for Fremtiden at komme i Be-

siddelse af en, saavidt muligt, fuldstændig Oversigt over

Antallet og Beskaffenheden af de her i Landet fore-

faldende saavel siarre som mindre Lovoverlrædelser

Og de derfor lilfundne Straffe, hvilket vil afgive cl vig-

tigt og interessant Bidrag lil Bedommelsen af Nationens

sædelige Tilstand og Straffelovenes Virksomhed. For

3t nu Collegiet, hvad de Jurisdictioncr angaaer. som

henhbre under (Til.) Ovrighedsdislrikl, kan erholde de

til Forfattelsen af en saadan Oversigt forncidne Oplys-

ninger, skulde man tjensll. anmode Dem om at paa-

^*Sge vedkommende Uetsbeljente , ved Udgangen af

indeværende Aar og herefter ved hvert Aars Slutning

^t afgive Beretning om de ved enhver Jurisdiction i

Aareis Ldb forefaldende Sager angaaende Forbrydelser

Straffe. Disse Beretninger ville blive at indrette

®^t^r de trende hosfOlgende Schemata, saaledes al der

^f-^ives en med Schemaet Nr. 1 ^ overeensslemmende

') Sch ema Nr. 1: „Fortegnelse over de Personer, som i

N. Jurisdiction have i Aaret N. N. været tiltalte ved

den ordinaire Ret for nogen Forbiydelse m. v.", med

M. 18
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1828. Forklaring over de egentlige Juslitssager, og derhos

29. Marts, tvende særskilte Beretninger efter Schemaerne Nr. 2 *

og 3-, den ene om offentlige Politiesager, og den anden

ftilgende 10 Rubrikker: 1) j^Forbrydemes Navne"; —
2) „Deres Hjemsied, Alder og Opdragelse, hvorunder in

specie maa opgives, naar Nogen er uconfirmeretj skjdndt

han eller hun har opnaaet Confirmations-Alderen"; —
3) ^<For hvilke Forbrydelser de ere tiltalte"^ — 4) ^^Naar

de ere arresterede ( forsaavidt Arrestation har fundet Sted)

og paa hvad Tid Action er anlagt" 5
— 5) „Om Sagen

er paadbmt i fOrste Instants, og i saa Fald naar,

samt hvad Udfald den der har faaet, hvorunder og den

eller de Forbrydelser maae opgives, i hvilke den Paa-

gjeldende er funden skyldig, forsaavidt dette ikke i Eet

og Alt falder sammen med den eller de Forbrydelser,

hvorfor han er tiltalt"; — 6) ^^Om Sagen er appelleret,

og hvorvidt i saa Fald Underretsdommen er forandret"; —
7) „Om der saavidt vides er ansSgt om Strafl'ens Formil-

delse eller Eftergivelse, og hvad Udfaldet deraf har været" ;

— ^^Om Strafien er exequeret"; — 9) „Om de Paa-

gjeldende forhen have været tiltalte og dbmte, og da for

livilken Forbrydelse og til hvilken Straf"; — 10) j^An-

mærkninger".

') Schema Nr. 2: „Summarisk Fortegnelse over de Per-

soner, som i N. N. Jurisdiction have i Aaret N. N. været

tiltalte for offentlige Politieforseelser, m. v.", medfølgende

6 Rubrikker: Il „Antallet af de tiltalte Individer"; —
2) „Antallet af dem, med Hensyn til hvilke Sagerne endnu

henstaae uafgjorte"; - 3), „hvormange frifundne"; —
4) jjivormange dcimte i Boder" ; — 5) „hvormange dOmte

til haiere Straf, i hvilket Tilfælde Straffens nærmere Be-
H

skaffenhed saavel som Forbrydelsens Art maa opgives"; —
6~) „Om Sagerne ere appellerede, og hvorvidt i saa Fald

de i f(n*ste Instants afsagte Domme ere undergaaede nogen

Forandring".

^) Schema Nr. 3: ^^Summarisk Fortegnelse over de Per-

- soner, som i N. N Jurisdiction have i Aaret N. N. været

sigtede for private Forseelser, m. v.", med følgende 5

Rubrikker: IJ „Antallet af de sigtede Individer"; —
„Antallet af dem, med Hensyn til hvilke Sagerne endnu

henstaae uafgjorte" ; — 3) ^.hvormange frifundne" ;
—



Cakc. Cfrc. ang. criuinelle Indberetninger. 275

om alle private Sager, under hvilke Forseelser paalalos ; 1828,

hvorved iOvrigt bemærkes, at blotte Boder for unodig ^i^T^T^TT'

Trætte eller andre processualske Forseelser ei directe

blive at optage. Ved hertil at indsende foranforte Op-

lysninger, ville De tillige behage at meddele Collegiet

Efterretning om de Tilfælde, hvori B5der for offentlige

Politieforseelser, i Medhold af Cancellie-Plakat 12. Januar

1821, ere erlagte uden Dom, samt om de Sager ang.

Hoer, der i Åarets Lob ere afgjorte ved Deres Resolu-

tion i Overeensstemmelse med For. 24. Septbr. 1824

§ 4, dog at det i Henseende til disse Slags Sager vil

være tilstrækkeligt, at Antallet af de paagjeldende In-

divider opgives. — Det kongel. Danske Gancellie den

29. Marts 1828.

Cancellie- Skrivelse til Rentekanameret;, ang. i. Aprii

Forslag om Udpantning af Jordebogs -Afgifter i

Island. Khavn den 1. April 1828. — Originalen i

Hentekammerets Archiv^ Canc. 3. Dep. Brevb. 1828, Nr. 764.

Ved at tilstille Gancelliet et fra forhenværende Amt-

mand over Islands Nord- og Osler-Aml, Conferentsraad

Thorarensen, i sin Tid indkommet Andragende om, at

den Bestemmelse i Reskriptet af 9. Septbr. 1701 § 6

for Holums Bispestols Gods, hvorefter resterende Jorde-

bogsafgifter hos Leilændingerne kunne inddrives ved

Udpantning, maatte gjores anvendelig for samtlige Lei-

Isendinger paa Hans Mnjeslæts Jordegods i Island, naar

paadrage sig Restancer af Afgifter til den kongelige

Jordebogskasse, saavelsom de fra de nuværende Over-

^^'•"'gheder paa tidtnævnte Land indkomne Erklæringer
^ver det Sporgsmaal, hvorledes Betalingen af de ki^l.

•lordebogsafgifter paa den hensigtsmæssigste Maade

4) t.hvormange damte i Bader" j — 5) (jhvormange dcimte

til hijiere Straf, i hvilket Tilfælde Strafiens nærmere Be-
skaffenhed, saavel som Forbrydelsens Art, maa opgives".

18*
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i 828. kunde indfordres hos vedkommende Restancedragere,

1. April, har det kgl. Rentekammer under 2. f. M. herover for-

langt Cancelliels Betænkning.

Ved hoslagt at remittere de modtagne Bilage, skulde

man nu i Ijenstl. Gjensvar ikke undlade at melde, at

Gancelliet, skjcindt det er udonfor de almindelige Reg-

ler, at Jordebogsafgifter, som blot contractmæssige Ydel-

ser, kunne inddrives ved Udpantning, dog i Islands

locale Forfatning, der gjor den sædvanlige Rettergangs-

vel saa besværlig og langsom, finder Grund til at an-

befale den omhandlede Undtagelse. Ligesom denne

baade har en nær Analogie for sig i det ovennævnte

Reskript, saaledes mangler der ikke Exempler i den

civrige Lovgivning paa, at andre af Contract opstaaede

Forpligtelser kunne, naar de ore aldeles klare og be-

stemte, gjores gjaldende ved Udpantning (f. Ex. i Plak.

af 2. Mai 1820, U Mai 1823 § 5, 10. Septbr. 1824,

2. Febr. og 25. August 1825^), og man forudsætter, at

de under Sporgsmaal værende Fordringer i Alminde-

lighed maae være saa liquide, al ingen mærkelig Ulej-

lighed kan opstaac ved den Tilladelse at inddrive dem

ved Udpantning. Man maa antage, at denne mindre

bekostelige Inddrivelsesmaade ligesaavel maa være

stemmende med Leilændingens som den kgl. Kasses

Tarv, og, om den, som Amtmand Johnsen mener, skulde

virke Misfornoielse, saa vil det være fordi Leiiænding-

erne, under den nærværende Tingenes Orden, troe at

kunne undgaae ethvert Tvangsmiddel til Betaling, men

ikke fordi de ved Inddrivelse ved Udpantning i sig lide

mere, end om Inddrivelsen skele ved ordinair Retter

gang. — Men ligesom Gancelliet holder for, at Ind-

drivelsen ved Udpantning ikke bor udstrækkes til ogsaa

at omfatte allerede forfaldne Restancer af kgl. Jorde-

bogsafgifter, i Henseende til hvilke del formeenllig b'6v

beroe ved de hidtil gjeldende Regler, saaledes bbr og

O de her anfbrte Lovbud ere alle Island uvedkommende, og

findes derfor ikke her i Samlingen, men i den Schou'ske.
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en Grændse sættes for den Tid, hvori Udpantningsret- 1828.

ten bevares; om en Tid af 1 Aar dertil er tilstrækkelig, 1- April,

eller om en længere Termin, f. Ex. af 2 Aar, maatte,

paa Grund af Localiteten, være fornoden, maa man

henstille til velbemeldte Kammers Bedømmelse. — Iciv-

rigt b(3r Udpantningsordren stedse udstedes af Amt-

manden og meddeles paa Requirenlens An- og Tilsvar;

derhos bi5r det formentlig bestemmes, at den, som

under Paastand af den udpantede Fordrings Uriglighed

vil paaanke samme ved Rettergang, intet Reisgebyr skal

erlægge for Sagens Fremme, f(3rend det ved Dom findes,

at hans Anke var ugrundet, da han i saa Fald haver

at betale de sædvanlige Retsgebyrer. En saadan Be-

stemmelse vil have til Foige, at Loilændingen Intet lider

under, at han formedelst den gjorte Udpantning maa

staae frem som Sagsoger, istedetfor at han ellers efter

de sædvanlige Regler maatte soges af Adminislrator for

de kongi. Eiendomme." For ydermere at betrygge Lei-

lændiogen imod at udsætles for Udpantning, uden at

han havde faaet Leilighed til at yttre. hvad han der-

imod kunde have at indvende, kunde det formentlig

bestemmes, at vedkommende Requirent, forinden han

indsendte sin Begjæring til Amtet om Udpantnings-

ordrens Udfærdigelse, vidnesfast maatte communicere

Restanten samme i Gjenpart, og dernæst oppebie en

vis Tid for det Tilfælde, at Restanten derimod skulde

fremkomme med Indvendinger, hvilke da maatte ind-

sendes til Amtet tilligemed Requisilionen , hvorefter

Amtet haver at bedomme, hvorvidt Indvendingen er af

6n saadan Værd, al den kunde gjore Udpantningsordren

betænkelig: hvis Intet indlcib fra Restancedrageren,

niaalle heroin, ved Begjæringens Indsendelse til Amtet,

gjcires Anmærkning, samt derhos den vidnesfast skete

Forkyndelse vedlægges. Hvilken Frist der i saa Hen-

seende maatte være al foreskrive, vil det kgl. Rente-

kammer bedre være i Stand til at bedomme, dasamme
beroer paa Afstanden mellem Leilændingernes og ved-

kommende Administrators Bopæle; mulig kunde 4 Uger
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1828. her være passende. — Det kgl. Danske Gancellie den—— 1. April 1828.

19. April. ' Directionea for Universitetet og de lærde

Siiolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island^

ang. Foræring af et Værk til Skolens Bibliothek.

Khavn den 19. April 1828. — Univ. Dir. Copiebog *

1828, Nr. 330.
1

Hans Majestæt Kongen har ved allerh. Resolution

af 22. Septembr. f, A. allern. skjænkot et Exemplar af

Geheime - Legationsraad , Professor Brondsteds Værk,
|

(jReiser og Undersøgelser i Grækenland", til Bessested
|

lærde Skole.
, !

Ved ijensd. at fremsende det udkomne ffirste Hefte

af dette Værk, skulde Directionen have Stiftscivrigheden

anmodet, behageligen at tiislille Lector Johnsen samme, &

for at det derefter kan vorde indlemmet i Bessested

Skoles Bibholhek. — Den kgl. Direclion for Universitetet

og de lærde Skoler den 19. April 1828.

26. April. Handels- og Skibsfarts-Traktat mellem Dan-

mark og Brasilien. Rio Janeiro 26. April 1828.

— Ikke publiceret i Island, — Original- Aftryk hos Schultz

CKhavn 1829). 12 S. i 4*°.; Schou XIX, 533—543,
-

Handels- og Skibsfahts-Traktat mellem Hans Maje-

slæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Keiseren af

Brasilien.
'

/ den hellige og udelelige Treenigheds Navn! —
Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt

Keiseren af Brasilien ere, besjælede af lige Attraa efter

meer og meer at befæste Venskabsbaandet mellem dem,

og at udvide Handelsforbindelserne mellem deres re-

spective Stater, blevne enige om at afslutte en gjen-

sidigen fordeelagtig Handels- og Skibsfarts-Traktat, og ,^

have til den Ende udnævnt til deres Befuldmægtigede,
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nemlig Hans Majestæt Kongen af Danmark: Hans Hdi- 1828.

velbaarenhed Hr. Baron Georg Henrik v. Lowenslern, April.

Hans Majestæts Kammerherre, Oljerst å la suite ved

Hans Majestæts Armee, Hidder af St. Anna- Ordenens

anden Classe, af Si. Wiadimir- og Sværd-Ordenen, de-

corerel med den gyldne Kaarde for Tapperhed, med

Guld-Korset for Slagel ved Eylau, med Medaillerne for

Felttoget i 1812 i Ruslaud og for Indtagelsen af Paris,

Hans Majestæts overordentlige Gesandt og befuldmæg-

tigede Minister hos Hans Majestæt Keiseren af Brasilien
;

og Hans Majestæt Keiseren af Brasilien: de hoivelbaarne

Herrer, Deres Excellencer, Marquis do Aracaty, Hans

Majestæts Statsraad, keiserlig Kammerjunker, Finants-

raad, Commandeur af Aviz - Ordenen, KeiserdSmmels

Senator, Minister-Statssecretair for de udenlandske Sager,

Herr Benlo Barrozo Pereira, Hans Majestæts Statsraad,

Keiserdbmmets Senator. Viador, Officeer af den keiser-

lige Orden do Cruzeiro, Commandeur af Aviz-Ordenen,

Brigadecr ved den nationale og keiserlige Armee, Mi-

nister-Statssecretair for Krigsanliggenderne, og lir. Lucio

Soares Teixeira do Gouvea, Hans Majestæts Slatsraad,

Officeer af den keiserlige Orden do Cruzeiro, Ridder

3f Christus Orden, Dezembargador da Gaza da Suppli-

cacao, Mioisler- Statssecretair for Justitsen; — hvilke,

tafter at have udvexlet deres Fuldmagter, derbefandtes

' god og behorig Form, have aftalt og ere komne over-

øens om følgende Artikler:

^) Der skal være bestandig Fred og vedvarende

Venskab mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark og

Hans Majestæt Keiseren af Brasilien, Souverainerne,

deres Efterfijlgere, deres Undersaatter og deres Terri-

torier, uden Undtagelse af Personer og Steder. —
2) Enhver af de hole contraherende Magters Scifarende

og Handlende, hvad enten de komme fra en af deres

»'especlive Staters Havne og Skibsrheder, eller fra

hvilkensomhelst anden Slats Havne og Skibsrheder, skal

det være tilladt, med deres Skibe og Fartoier, bal-
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1858. lastede eller med Ladning, at besoce og befare den

26. April, anden af de hciie contraherende Magters Kyster, flavne,

Slrbmme. Bugter og Skibsrheder. — De skulle, saavel

ved deres Ankomst som ved deres Bortgang, behandles

paa samme Fod som de mest begunstigede Nationers

Handlende og Skibe i Henseende til Havnepenge og

Lastepenge, til Fyr-, Lods- og Bjerge-Afgifter, og i Hen-

seende til enhver anden Afgift eller Paalæg af hvilket-

somhelst Slags eller Benævnelse. — Alle Produkter,

Varer eller Handels-Effekter, der ere Frembringelser af

den ene af de h(5ie contraherende Magters Undersaatters

og Territoriers Jordbund, Manufakturer eller Industrie,

eller af ethvert andet Land, som er begunstiget i Bra-

silien ved Traktater, skulle, naar de indlcires direcle

eller indirccte i brasilianske eller danske Skibe lil den

anden contraherende Magis Havne, i Almindelighed og

alene betale de samme Afgifter, som den mest privi-

legerede Nations Undersaatter nu erlægge, eller i

Fremtiden komme til at erlægge, overccnsstemmende

med (jPauta general" * for Tolden. — Da det er de

hoie contraherende Magters oprigtigste Hensigt at

give Handelen al mulig Frihed, ved at antage et paa

retfærdige Principer grundet fuldkomment Reciprocitets-

System, saa er man kommet overeens om, at alle de

Fordele for Handel og Skibsfart, som af den ene af de

conlrnberende Magier ere eller vilde blive lilslaaede

hviikensomhelst By, Nation eller Stat, skulle i Gjerningen

og retligen ogsaa tilstaaes den anden contraherende

Magts Undersaatter, dog under Iagttagelse af de Betin-

gelser, som de ville blive underkastede. — Det er imid-

lertid fastsat, at, naar Talen er om den mest privile-

gerede Nation, den, portugisiske ikke bcir tages til

Maaleslok, selv om den i Henseende til Handels -An-

liggender vilde blive privilegeret i Brasilien. — 1 den

directe Handel mellem Brasilien og Danmark skulle

Manifesterne, der ere paategnede af de gjensidige bra-

^>s den_almindelige Tarif.
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silianske eller danske Consuler, eller, i Mangel af disse, 1828.

af de locale Autoriteter, være tilstrækkelige til at er- 26. April,

hverve de respective Ind- og Udffirseler Nydelsen af

de Begunstigelser, som ere fasisatte ved denne Arlikel.

— I den indirecte Handel skulle de Varer, der over-

f(5res i danske Skibe til de brasilianske Havne, ved

Indførselen være underkastet de samme Formaliteter,

som ved Traktater ere indfbrte for de mest begunstigede

Nationers indirecte Flandei. — 3) Man er kommen over-

eens om, at undtage fra denne gjensidige Begunstigelse

de Kysler, Havne og Steder, hvortil ingen fremmed

Nations Skibe ville erholde Adgang, ligesom ogsaa de

Artikler, der ere forbeholdne den brasilianske Krone,

og Handelen langs med Kysterne og fra Havn til Havn,

der befatter sig med indenlandske eller fremmede

Varer, hvilke allerede ere expederede til Forbrug, da

denne Slags Handel kun kan drives med nationale Far-

loier. Dog skal det staae begge de contraherende

Magters Undersaatter frit for, at indlade deres Effecter

og Varer i disse Fartciier, imod at de begge erlægge

de samme Afgifter. Dog forstaaer det sig, at, uagtet

Privilegiet for Kysthandelen er forbeholdt de nationale

Skibe, skal det dog være tilladt den anden conlraherende

Magts Fartciier at fare fra en Havn til en anden, hvor
der findes Toldsteder, for at completere deres til Ud-
førsel bestemte Ladning ^ — 4) Naar de indførte Varer,

) som nærmere Fortolkning af denne Artikel anføres Gene-

ral-Toldkammer og Commerce-CoUegii Circulaire "26. Marts
1829 til samtlige Toldsteder i Danmark (Toldk. Copiebog
1829. 1, Nr. 3955 - Original-Aftiyk paa et Ark i Folio),
saaledes lydende:

,(Under 26. April f. Å. er imellem Hans Majestæt
Kongen af Danmark og Hans Majestæt Keiseren af Bra-
silien afsluttet en saadan Handels- og Skibsfarts -Traktat,
som vil erfares af de her vedfoiede Exemplarer, hvoraf
eet bliver, til Efterretning for alle Handlende og Søfarende,
at opslaae paa Hovedcontoiret, og eet at opbevare i Told-
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1828. hvad enten det er Frembringelser af den ene af de

i. April, hoie contraherende Magters Undersaatters og Territoriers

Jordbund, Manufakturer eller Industrie, eller af ethvert

andet i Brasilien ved Traktater begunstiget Land, ikke

skulde være udtrykkeligen specificerede i Tariffen (la

Pauta), der er publiceret med Hensyn til den Indfor-

selstoid, der skal betales, da skal deres Værdie be-

stemmes ved Toldstedet efter den af Indforeren skete

Vurdering. Men, hvis de Toldofficianter, der skulle

oppebære Afgifterne, maatte formene, at denne Vur-

dering var bedragersk, saa kunne de tilbageholde de

vurderede Varer, imod inden 14 Dage, fra Tilbagehol-

delsens Datum af at regne, at betale i O Procent over

Vurderings-Belcibet til den, som har indfiirt Varerne,

stedets Archiv. — Ifolge denne Traktat blive alle ind-

kommende og udgaaende brasilianske Skibe, ligesom de

i samme indladede Varer, at behandle som de mest be-

gunstigede Nationers, altsaa aldeles lige med danske Skibe

og sammes Ladninger, saavel i Henseende til de kongel.

Skibs- og Vareafgifter, som i Henseende til de Præstationer,

der tilfalde Communcme , Stiftelser eller enkelte Per-

soner. — lovrigt bemærkes

:

1) Hvor der i Communeafgifteme ere anordnede for-

skjellige Størrelser for danske indenbyes og udenbyes Far-

tbier, beregnes Afgifterne for brasilianske Skibe lige med

de sidstnævnte. — 2) Ifblge Tiaktatens 3. Artikel kunne

brasilianske Skibe ikke gives Expedition til St. Croix,

Gronland eller Færøerne. — 3) For at brasilianske Skibe

kunne nyde godt af de ved Traktaten fastsatte Begunstig-

elser, skulle, i den directe Fart mellem Brasilien og Dan-

mark, Manifesterne være paategnede af vedkommende

danske Consul i Brasilien, eller, i Mangel af en Saadan,

af de locale Authoriteter; hvorhos, i ethvert Tilfælde,

Skibets Eier og FiSrer skulle være brasilianske Undersaat-

ter, og Skibet være forsynet med dets Expeditions- og

andre Papirer i lovlig Form. — Hvori denne Form be-

staaer, derom kan Toldstedet til sin Tid vente nærmere

Underretning meddeelt. — General-Toldkammer- og Com-

merce-CoUegium den 26, Marts 1829",
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og imod al lilbagebotnie de allerede erlagte Afgifter. — 1828.

Det skal være tilladt de hoie contraherende Magters 2^- April.

Consuler at indgive Forestillinger, naar de bemærke,

at de ved Tariffen for nogensomhelsl Artikel fastsatte

Afgifter ere overdrevne, for at delle snarest muligt kan

blive laget i Betragtning; dog skal den omspurgte

Handels- Artikels Expedition ikke opholdes ved denne

Forholdsregel. — 5) De brasilianske Skibe og Ladninger

skulle, ved at passere Sundet og Bellerne, ikke betale

stbrre eller andre Afgifter end dem, som nu erlægges

eller i Fremtiden ville blive erlagte af den mesl privi-

legerede Nation. — 6) De hciie contraherende Magter

ere blevne enige om at erklære, at saalænge som en

Lov ikke bestemmer de brasilianske Skibes Nationalitet,

skulle de Skibe betragtes som saadanne, hvis Eier og

Skipper ere brasilianske Undersaatter, og ere forsynede

tned deres Expeditions- og andre Papirer i lovlig Form.

Ligeledes skulle de Skibe betragtes som danske, der

*?re forsynede med de Papirer og Certificater, som

?jelde i Kongeriget Danmark. De contraherende Magter

skulle meddele hinanden indbyrdes de af dem for

Skibspapirers Udfærdigelse foreskrevne Former. —
lians Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt

Keiseren af Brasilien ville, ifolge de brugelige Formå-

Dieter, indromme hinandens Ambassadeurer, Ministre

^8 diplomatiske Agenter, der ere accredilerede ved

*^eres Hofl'er, Begunstigelser, Æresbeviisninger, Friheder,

'^Wvilegier og Fritagelser fra Afgifter og Paalæg, og de

^^gunstigelser, der i denne Henseende indrommes af

^6n ene Souverain, skulle ligeledes tilstaaes af den

anden. — Enhver af de hbie contraherende Magter skal

have Ret til at udnævne General-Consuler, Consuler og

Vice-Consuler i alle den anden Magts Havne, hvor Han-

delens Nytte og deres respective Undersaatters Handels-

interesse udkræver del. Dog undlages herfra de Havne

og Steder, hvor de contraherende Magter ikke ansee

disse Handelsagenters Nærværelse for nddvendig. —
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1828. De omtalte Consuler af alle Classer kunne imidlertid

26. April, ikke begynde Udcivelsen af deres Funclioner, forinden

de ere anerkjendte oi^ stadfæstede af den Souverain, i

hvis Stater de opholde sig. De skulle nyde i begge

Stater for deres Personer, i Udøvelsen af deres Forret-

ninger, og i Henseende li) den Beskyttelse de skylde

deres egne Landsmænd, de samme Privilegier, som

ere eller ville blive lilstaaede den mest privilegerede

Nations Gonsuler. — Det af Regjeringen tilslaaede Exe-

qualur skal udleveres dem, uden at affordre dem hoiere

eller andre Afgifter eller Expeditions- eller andre Ge-

byrer, af hvad Benævnelse de end maalte være, end

dem, der nu erlæggi^s eller ville blive erlagte for Ud-

færdigelsen af Exequalur for de mest privilegerede Na-

tioners Consuler. — 8) Den ene af de hoie contra-

herende Mugters Undersaatter skulle i alle den andens

Stater nyde den fuldkomneste Samvittighedsfrihed i

Reiigionssager, overeensstemmende med det Tolerance-

System, som er fastsat og udoves i den andens Stater.

De skulle ogsaa, saalænge de rette sig efter det Lands

Love, hvori de opholde sig, og forsaavidt det kan be-

staae med Statens Sikkerhed, nyde enhver Beskyttelse

og Begunstigelse for deres Personer, Eiendomme, og

Raadigheden over deres Gods og Efifecter. De skulle

frit kunne raade over deres Eiendomme ved Salg, Bytte,

Gave eller paa hvilkensomhelst anden Maade, uden at

derimod skal lægges nogen flindring eller Vanskelighed.

Deres Huse, Eiendomme og Effecter skulle beskyttes og

agtes, og kunne imod deres Villie ikke lægges under

Beslag af nogen Authorilet, dog uden Indgreb i Rettens

lovlige Gang. — De skulle være fritagne for enhver

militair Tjeneste ti! Lands og Vands, for enhver anden

offentlig Tjeneste, og ethvert tvungent Laan, ligesom

ogsaa for alle militaire Paalæg og Requisitioner. De

skulle ikke være forbundne til at erlæase slorre Af-

gifter end dem, der nu svares af, eller i Fremtiden skulle

svares af den mest privilegerede Nations Undersaatter.
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De skulle ogsaa lil deres Agenter, Advokater og Pro- 1828:

kuratorer kunne udnævne dem, som de holde for mest 26. April,

skikkede lil at behandle og forsvare deres Ueltigheder

og Sager. Dersom de skulde lide Mishandlinger og

Forurettelser, saa er det Ovrighedernes og Domstolenes

Pligt at undersoge deres Klager og at skaflfe dem Ret

efter Landels Love. Det skal være dem tilladt at lade

deres Vare assignere paa den anden af de conlra-

herende Magters Toldsteder paa de samme Vilkaar og

niod de samme Garantier, som ere fastsatte for den

omtalte h5ie contraherende Magis egne Undersaatter. —
9) Skulde det hænde sig, at Skibe og Ladninger, lil-

hcirende den ene contraherende Maals Undersaatter,

blive tagne og borlforle af Sorovere lil den anden

Magts Havne, da skulle disse Skibe og Ladninger gives

tilbac;e lil deres retmæssige Eier, eller lil den, som er

bleven behorifijen befuldmæGll^et af ham til delle Oie-

"fied, og de reclamerede Gjenslande skulle erstattes,

^i'n de endog vare blevue solgte, saasnart del er be- ,

^'>sl, at Kjoberen har vidst eller kunde have vidst, al

barerne vare erhvervede ved Soroverie. — Indtræffer

at en af de contraherende Magters Krigs- eller

Kjcibmandsskibe strande i den anden Magts Havne eller

P3a sammes Kysler, da skal der vises dem al mulig Bi-

^^^ind, ikke alene for al redde Besætningen og Godsel,

*^en ogsaa for at samle, opbevare og vedligeholde de

''^ddede Gjenslande, og af disse skal da ikke svares

^^gen Afgift, med mindre del bestemmes, at de skulle

®^lges lil Forbrug. — 10) 1 Tilfælde af Misforstaaelse

Mellem de hoie contraherende Magter eller af et Freds-

brud (hvilket Gud forbyde), da skal delle Brud ikke

ansees for at være til, forend efter de respective di-

plomatiske Agenters Rappel og Borlreise. Den ene af

contraherende Magters Undersaatter, som maatte op-

bolde sig i den andens Slater, kunne forblive der, for

9t ordne deres Sager eller fortsælle deres Handel i det

ludre af Landet, uden paa nogen Maade at blive for-
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1828. styrrede, dog under Vilkaar, at de opfSre sig fredeligt,

26. April, og at de underkaste sig Lovene. Men dersom deres

Opforsel skulde give nogen Grund til Mistanke, saa ere

» de forbundne til at forlade Landet, dog med Tilladelse

at medfbre deres Effecter, og man skal til den Ende

indramme dem den fornodne Tid, som dog ikke maa

overslige 6 Maaneder. — Dersom det hændte sig, at

en af de h5ie contraherende Magter skulde geraade i

Krig med nogen anden Magt, Nation eller Slat, kunne

ikke desto mindre den anden Magts Undersaatter fort-

sætte deres Handel med disse Slater, dog med Und-

tagelse af de Steder og Havne, der maatte være blo-

' kerede eller beleirede lil Vands eller Lands. Men Handel

med Krigs-Conlrabande kan ikke drives i nogensomhelst

Havn. — Under Benævnelsen af krigsconlrabande Varer

indbegribes: Kanoner, Morterer, Geværer, Pistoler, Gra-

nater, Brandror, Vogne, Gehænger, Krudt, Salpeter,

Hjelme, Geværkugier, Kanonkugler, Kastespyd, Kaarder,

Hellebarder, Sadler og Seletoi eller andre Instrumenter,

der ere bestemte til Brug i Krig. — 11) Nærværende

Traktat skal staae ved Kraft i 10 Aar, fra denne Dag

af at regne, og efter denne Termin endnu i 12 Maa-

neder, efter al den ene af de contraherende Magter

har meddeelt den anden sin Hensigt, at ophæve samme.

Idet enhver af de h6ie contraherende Magter forbeholder

sig Bet til at gjcire hinanden en saadan Erklæring ved

Slutningen af de anfbrle 10 Aar, saa er man kommen

overeens om, at ved Udgangen af 12 Maaneder, efter at

den ene af de contraherende Magter har modlaget en

saadan Erklæring fra den anden, skal denne Traktat

med alle dens Bestemmelser ophore at være forbindende

for begge Magter. — 12) Batificationerne af denne

Traktat skulle udvexles i Rio Janeiro inden 9 Maaneders

Forlob, eller fcir, om skee kan.

Dels til Bekræftelse underskrive vi undertegnede

Befuldmægtigede af Hans Majestæt Kongen af Danmark

og Hans Majestæt Keiseren af Brasilien, i Kraft af vore
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Fuldmagter, nærværende Traktat, og paatrykke samme 1828.

vore Secl.
^.^^-^

^. 26. April,
bivet 1 Rio Janeiro den 26. April, Aar Atten Hun-

drede og Otte og Tyve efter Vor Herre Jesu Christi

Fddsel.

Baron G. v. LOwenstern. Marquez do Aracaty.

(L. S.) (L S.)

Bento Barrozo Pereira.

'
'

(L. S.)

Lucio Soares Teixeira de Gouvea.

(L. S.)

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is- 26. Apni.

lands Nord- og Oster -Amt, ang. Betaling for

Udskrifter af Forlig, Kliavn den 26. April 1828.

— Canc. 3. Dep. Brevb. 1828, Nr. lOOI. Fogtm. (Algieen-

iWng) VII. 12, I. H., S." 180,

At Cancelliet bifalder, hvad Hr. Amtm. har yttret

i behagelig Skrivelse af 17. Januar sidstl.^ i Anledning

flf en fra en Foriigelsescomniission til Amtet indloben

Foresporgsel, om den er pligtig til uden Betaling at

»leddele Udskrifter af Forlig, der ere afsluttede og pro-

tokollerede forend dens Einbedstid, det skulde man, i

-"Anledning af Deres Begjæring i fornævnte Skrivelse,

herved tjenstl. tilmelde Dem til behagelig Efterretning

O Iffilge Amtmandens Skrivelse havde han antaget, at de

Udskrifter af Forlig, som skulde leveres uden særskilt Be-

taling, alene var at forstaae om saadanne, ^^som Parterne

fcirste Gang begjære, og ikke om de flere Udskrifter, som

enten de eller Andre senere kunne requirere". — Amt-

manden havde derfor antaget, at Vedkommende maatte,

i Analogie med N L. 1-23—7, kunne oppebære for disse

Udskrifter en Betaling af 16 Sk. SOlv for hvert Ark, Be-

kræftelsen og Forseglingen, hvor denne maatte være nød-

vendig, derunder indbefattet.



S88 Cånc. Skriv. ang. Forligsvæsembt.

<828. og videre Bekjendtgjcirelse. — Det kgl. Danske Can-

g^^^^cellie den 26. April 1828.

26. April. Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over

Vester - Amtet, Bjarni Thorsteinson, ang. Revi-

sionen af Jonsbok. Khavn den 26. April 1828.

— Canc. 8. Depart. Brevb. 1828, Nr. <J95.

I Anledning af Hr. Amtm.* Skrivelse af 31. Decbr.

f, A., hvori De blandt Andet har foreslillel, hvilken

Fremgangsmaade De agter at fcilge ved Udfcirelsen af

det Dem overdragne l\evisionsarbeide af Jonsbogen,

nemlig stedse at behandle de i bemeldte Lovbog inde-

holdte Bestemmelser, som angaae een og samme Ma-

terie, under Eet, og særskilt fra de ovrige Materier,

for at derefter om hver enkelt Gjensland en særskilt

ny Lovbestemmelse kan foranlediges, skulde Gancelilet

ikke undlade tjensti. at tilmelde Dem, at der (Va Col-

legiels Side Intet haves imod, at De benytter den af

Dem valgte Plan, hvilken man ikke kan Andel end finde

hensigtsmæssig. — Det kgl. Danske Cancellie den 26.

April 1828*.

) Ifdlge Amtmandens anførte Skrivelse af 31. Decbr. havde

han gjennemgaaet Jonsbogens „Formynder- eller rettere

Forsørgelses- Afsnit (Framfærslu-bålk^, og alle Lovens

tivrige adspredte Regler om Fattigvæsenet, med stadigt

Hensyn til senere Love og Acta om- denne Gjenstand".

Resultaterne af denne Undersogelse vare samlede i et

„Udkast til en Anordning om Fattigvæsenct i Island",

som han havde forfattet og forelagt CoUegiet i en Skrivelse

af 15. Decbr. 1827. Ligeledes havde han gjennemgaaet

det Afsnit i Jonsbogen, som angaaer JordlBsning, og alle

dertil horende ham bekjendte senere Love. Men da dette

Afsnit deels var indirecte ophævet ved For. 14. Januar

1771, deels stiltiende gaaet af Brug, deels ^^ei synes at

bestaae med almeen Gavnlighed", havde han ikke herom

udarbeidet noget Udkast, men indskrænket sig til i en

anden Skrivelse af 31. Uecbr. 18*^7 at andrage paa, at



Gang. Skriv. ang. Advokaters Salair. 289

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 1828.

Hoiesterets-Advokaters Salair i islandske Justits-

Sager. Khavn den 26. April 1828\ — Canc. 3,

Depart. Brevb. 1828, Nr. 940.

Ved at tilstille Cancelliet hoslagt tilbagef(3lgeade

Andragende, hvori Hciiesterels - Advokat Blechingberg

henstiller, om ikke de Salarier, som ifolge Forordn, af

7. Marts f. A. tilkjendes Advokaterne som Actores i

Juslils-Sager, forsaavidt disse maatte tilfalde dem i is-

landske Delinquentsager, maatte bevilges forskudsviis

anviste til Udbetaling her i Staden — har det kongel.

Rentekammer, med Hensyn til at fornævnte Forordning

endnu ikke er gjort gjeldende paa Island, under 29.

f. M. forlangt Cancelliets Betænkning over, hvorledes

hermed kunde forholdes, og har velbemeldte Kammer
i denne Henseende, næst at bemærke, at og paa hvilke

Grunde de omhandlede. Salarier formentlig ikke kunne

blive at udrede af den islandske Justitskasse, men

derimod maatte afholdes af Landets Repartitionsfond,

endvidere yttrel, at Andragendet i saa Fald kunde

indvilges paa den Maade, at vedkommende Amtmand
i Island blev paalagt i Almindelighed, saasnart Ud-

skrift af Hoiesteretsdommen var dem tilsendt, at ind-

drive hos Domfældte det tilkjendte Salarium, tilligemed

For. 6. April 1811 maatte blive paabuden i Island, ^fig

at alle Jonsbogens Forskrifter om Odelsgods og JordlOs-

ning, forsaavidt denne sidste ei er betinget i en lovlig

Forening, maae blive ophævede". Under Revisions- Ar-

beidet tænkte Amtmanden sig særskilte Love om „For-

holdet mellem Jorddrot og Leilænding, om den egentlige

Landoeconomie , om Forstrandsretten , om Personernes

Myndighed, samt Kjbb og' Salg, om den saakaldte Skat

o. s. v., om hvilket Alt der haves mange formentligen

endnu gjeldende, samt mere eller mindre brugbare Be-

stemmelser i Jonsbogen".

O jevnf. Reskr. 21. Decbr. 1831.

fX B. 1»
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1828. de evrige Omkostninger, som af samme skulle udredes,

*'~T'"*rr' og, naar del ikke paa denne Maade kunde erholdes,
t April*

da lade Belobet udbetale af Repartitionsfondel, ligesom

i begge Tilfælde, hvad enten Salairet erholdtes hos

Domfældte, eller blev udredet af Repartitionsfondet,

vedkommende Amtmand uopholdelig maatte indbetale

samme i Islands Jordebogskasse, hvorhos Kammeret

endeligen har tilfdiet, at naar Udskrift af Hoiesterets-

dommen da af vedkommende Advokat blev indsendt

lii det kongel. Rentekammer, vilde det tilkjendle Salair

kunne foranstaltes anvlist til Udbetaling af Zahlkassen,

imod at et lige Belob blev taget til Indtægt i Islands

Jordebogskasse.

I denne Anledning skulde man i tjenstl. Gjensvar

ikke undlade at melde, at Canceiliet med det kongel.

Rentekammer er enigt i, at de omhandlede Salarier bor

udredes af Islands Repartitionsfond, og at man derfor

ikke kan Andet, end finde del onskeligt, al der med

Udbetalingen til Advokaterne forholdes paa den foran-

fcirle af velbemeldte Kammer foreslaaede Maade, i

hvilken Henseende bemærkes, al da For, af 7. Marts

f. A. hjemler Hoiesterets -Advokaterne Salair i alle de

Sager, de som Actores udfdre, maa den forsaavidt og

blive Regel i de islandske Sager, og Salairet udredes

paa samme Maade som andre i Sagen paalobende Om-

kostninger. — Det kgl. Danske Cancellie den 26. April

1828.

29. April. Cancellie-Skrivelse til Directionen for Islands

Stiftsbibliothek, ang. det til Bibliotheket skjæn-'

kede Exemplar af Flora Danica. Khavn den 29.

April 1828. — Canc. l. Depart. Brevb. 1828, Nr. 1093.

i

Directionen for Islands Stiftsbibliothek har i 'Skri-

velse af 3. Januar sidsti., med Hensyn til de samme

tilstillede 32 Hefter af et af Hans Maj*, til Stiflsbiblio-

thekel skjænkel Exemplar af Værket Flora Danica, til-



Gang. Skriv. ang. Flora Danica. 291

skrevet dette CoUegium, at muligen en Fejltagelse har 1828.

fundet Sted ved Udleveringen af Værket fra Parliculair- 29. April,

kammeret, da det 15. til 31. Hefte, begge inclusive,

udenpaa ere betegnede med Nr. 53, samt indeholde

latinsk og tydsk Text, da derimod de bvrige Hefter,

der ei ere forsynede med Nummere og enten sammen-

bundne flere Hefter i eet Bind, elier blot indheftede

med Papir, have latinsk og dansk Text.

Foranlediget heraf indlod man sig i Brevvexling

med det kgl. Parliculairkammer, og i den derefter mod-

tagne Svarskrivelse er yttret, at da Allerhoistsamme

skjænkede bemeldte Exemplar af Værket Flora Danica

til Islands Stiftsbiblioihek, blev det bestemt, at til denne

Gave skulde anvendes endeel i Behold værende Hefter

af et til Delmenhorst forhen bestemt Exemplar, og det

manglende derimod requireres hos Forfatteren. Heraf

var det en Selvfølge, at det 15. til 31. Hefte, som

beroede i Particulairkammeret, og altsaa skulde com-

pletteres, og som meldt vare bestemte til en af Rigets

lydske Provindser, indeholde tydsk eller latinsk Text,

ligesom de i sin Tid af Forfatteren ere leverede. Hvad

de ovrige nu af Forfatteren til dette Exemplars Gom-

plettering^ leverede Hefter angaaer, da er Particulair-

kammeret uvidende omj af hvad Grund nogle ere le-

verede med dansk, andre med latinsk Text, da, efter

deltes Formening, Texten i alle de senere leverede

Hefter burde være eens. — Med Hensyn til Indbindingen

eller Heftningen, d a maa Completteringen atter her
komme i Betragtning, da Particulairkammeret lod, saa-

^^dt muligt, de tre Hefter udgjore eet Bind, Exemplaret

»ndbinde pg derimod de enkelte Hefter ikkun sammen-
binde. — Idvrigt formener Particulairkammeret, at Stifts-

bibliotheket i Island nu mindre vil f6le de ved delte

Exemplar værende Mangler, da iftilge en senere allerh.

Resolution ^ nogle af de paa Island værende complette

O see Particulairkamm. Skriv. 14. Juli 1827,

19*
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1828. Exeniplarer af delte Værk dertil ere afleverede til Brug

for Landet. — Hvilket man tjensil. skulde tilmelde vel-

bemeldte Direction til behagelig Underretning. — Det

kgl. Danske Cancellie den 29. April 1828.

29. April.

3. Mai. Rentekammer -Skrivelse til stiftamtmanden i

Island, ang. Postkassernes Aflevering paa Stift-

amtmandens Comptoir. Khavn den 3. Mai 1828.

— Rentek. Isl, Copieb. 7, Nr, 82.

Hr. Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 23.

Novbr. f. A. underrettet Kammeret om, at De af Islands

Jordebogskasse har ladet udbetale 9 Rbd. 64 Sk. S. og

T , som ere medgaaede for at transportere Postkasserne

fra Havnefjord til Heykjavik i sidste Efteraar.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstlig

al melde, at vi under D. D. have tilkjendegivel Land-

fogden i Island, at fornævnte 9 Rbd. 64 Sk. S. og T.

maae paa forventet allern. Approbation passere lil for-

meHg Udgift i hans aflæggende Jordebogskasse-Regnskab,

imod at Hr. Stiftamtm.' Ordre og Vedkommendes Qvit-

tering derved fremlægges. — I6vrigt undlade vi ikke,

med Hensyn til Hr. Stiftamtm.' Bemærkning i Anledning

af denne Udgift, at tilfoie, at det for Eftertiden vil blive

gjort til Betingelse i Certepartiet om Postskibets Be-

fragtning, al Postkasserne uden Udgift for den kongel;

Kasse skulle afleveres i Reykjavik, om ogsaa Skipperen

anlober Havnefjord. — Rentekammeret den 3. Mai 1828.

8. Mai. Rentekammer Circulaire til Amtmændene i

Island, ang. Fremgangsmaaden ved Æskning af

Fiskepræmier. Khavn den 3. Mai 1828.

Rentek. Isl Copieb. 7, Nr. 77—79.

Paa Kammerets allerund. Forestilling har det under

28. Marts d. A. allern. behaget Hans Maj*, at resolvere

saaledes:
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(^Ligesom de nuværende og efterkommende Eiere

. . . [osv, see kgl. Resol. 28. Marts 1828, ovenf. S. 269-271]

. . . Præmie af 14 Rbd. Solv pr. Commercelæsl af Jag-

ternes Drægtighed".

Ved at communicere Hr. (Tit.) denne allerhoieste

Resolution til behagelig Efterretning, maae vi derhos

tillige tjenstligen anmode Dem om, saavel al foranledige

ailerhoistbemeldte Resolulion, som ogsaa efternævnte

dertil henhørende Restemmelser, bragte til offentlig Kund-

skab i (N. N.) Amt, og i Særdeleshed at samtlige Syssel-

mænd i bemeldte Amt desangaaende maatte blive til-

kjendegivet detFornodne, for at de baade derom kunde

underrette de Vedkommende, som udrede Skibe paa

Fiskerie, og tillige selv for deres Vedkommende paasee

nbiagtig Iagttagelse heraf i paakommendé Tilfælde, nemlig

:

1) Saavel de, der efter de kongel. Resolutioner af

-IS. August 1786 og 19. Decbr. 1787 have Adgang til
E

Præmie af 10 Rbd. Solv pr. Commercelæst, som og de,

der efter fornævnte Resolution af 28. Marts d. A. have

Adgang til en Præmie af 14 Rbd. Sdlv pr. Gommerce-

leest, maae have indleveret deres Ansøgninger behcirigen

documenterede til Rentekammeret senest 3 Maaneder

efter det Aars Udlob, for hvilket Præmien ansøges, og

saaledes for indeværende Aar inden 31. Marts næste

Aar. Skulde enten dette ikke være iagttaget, eller og-

saa de for Præmiens Erholdelse befalede Beviisligheder

tindes i behorig Orden, vil Begjæringen i det mindste

ei kunne ventes taget i Betragtning for det Aar. —
2) De Beviisligheder, som efter Anordningerne skulle

rnedfolge de indgivende Ansogninger om. Fiskepræmie,

^laae i Fremtiden være indrettede noiagtigen efter den
Porm, som indeholdes i hosfølgende tvende Noter, den
ene for den førstnævnte Præmie, 1 Rbd. Sølv pr. Com-
fnercelæsl, og den anden for sidstnævnte Præmie af

'*4 Rbd. Sølv pr. Commercelæst, af hvilke Noter samt-
lige Sysselmænd bedes meddeelte Afskrifter. — Rente-

kammeret den 3. Mai 1828.

1828.

3. Mai.
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1828.

3. Mai.

Bilag I.

Nota over, hvilke Beviser der udfordres lilveiebragte

for at kunne erholde den ved allerh. Resolution af 28.

Marts 1828 udlovede Præmie af 14. Rbd. Siilv pr. Com-

mercelæst for Skibe paa 8 til 15 Commercelæsters

Drægtighed, begge inclusive, som fra Island udgaae paa

Fiskerie, samt i hvilken Form disse skulle gives.

4) Udtog af Skibsjournalen, indrettet efter de For-

skrifter, som indeholdes i Plak. af 30. April 1791, samt

Forordn, af 19. Marts 1817 om Logbøger og Skibsjour-

naler, og iovrigt efter nedenstaaende Formular:

^Jldtog af Journalen, holden ombord paa Skibet

N. N. paa Fiskerie under N. N. Kyst af Island i Aaret

N. N.

Aarstal

Maaiied. Dfltum Fangsten

Det Passerede

Tilsammen Daaetallet N.N. Tilsammen Fanssten N.N.

Derefter folger Eden saaledes:

j,At Foreslaaende er rigtigen uddraget og conform

med den af mig Skipper N. N. paa Reisen holdte

Journal, som og i alle Maader sandfærdig, bekræftes

herved af os Undertegnede, saa sandt hjælpe os Gud

og hans hellige Ord.

Sted og Datum",

underskreven af Skipper, Styrmand og endnu Een af

Mandskabet. Sysselmanden eller vedkommende Ovrig-

hedsperson i Island tegner derhos:

(jAt fornævnte edelige Forklaring om Udtogets

Rigtighed er underskrevet af ovennævnte Personer

(hvis Navne gjentages) i min Nærværelse, bevidner

Sted og Datum. N. N.,

Sysselm. i N. N. Syssel".

2) Dernæst gjdre Sysselmændene en af følgende

Paategninger paa forannævnte Udtog:
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a) „At fornævnte Skib N. N., dræglig efter ved- 1828.

lagte af mig bekræftede Gjenpart af Maalebrevel, 3. Mai.

JV. N. CommerceJæster, tilhorer N. N., som i Jsland

er bosiddende paa N. N. Sted, og er af samme ud-

redet til Fiskerie paa Stedet N. N., hvor Skibet er

hjemmehdrende, det bevidnes herved under Embeds-

Eed, som og at Skibet, efter hvad mig er lilfulde

bekjendl (eller: behorigen for mig er godtgjort), har

været i forsvarlig og complet Stand, da det udgik

paa Fiskerie, og vedbtirligen indrettet og udrustet til

Fiskefangst.

^ Sted og Datum.
N. N.,

Sysselm. i N. N. Syssel".

Tilhorer Skibel en udenfor Island bosat islandsk

Kjobmand, bliver Attesten saaledes:

b) (jAt fornævnte Skib N. N.. drægtig efter ved-

lagle af mig attesterede Gjenpart af Maalebrevet

N. N. Commercelæster, tilhorer Kjobmand N. N., som

paa Stedet N. N. har Handels- Etablissement og ved

samme holder Faktor, saml at Skibet har ved Stedet

N. N. i Island^ overvintret og er sammesteds fra ud-

redet til Fiskerie, det bevidnes herved under miu

Embeds Eed, som og at Skibet, efter hvad mig er

tilfulde bekjendt (eller: behbrigen formig er godtgjort)

har været i forsvarlig og complet Sland, da det ud-

gik paa Fiskerie, og vedborligen indrettet og udrustet

til Fiskefangst.

Sted og Datum.
N. N.,

Sysselm. i N. N. Syssel".

3) Skibet skal, for at kunne erholde Præmie, i det

mindste have holdt S(5en for at fiske i 3 Maaneder eller

Dage, fraregnet de Dage, i hvilke det har været i

Havn, enten for at losse Fangsten eller af hvilkensora-

helst anden Åarsag. Fra denne Bestemmelse kan ikkun

ventes Undtagelse, naar saadanne særdeles Omstændig-

r
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18^8. heder skulde indtræffe, som gjorde Fiskeriels Vedblivelse

3. Mai. aldeles umulig i den befalede Tid, i hvilket Tilfælde

disse Omstændigheder da maae behorigen forklares og

oplyses i Udtoget af Skibsjournalen, og ligesom dog

Fisketiden, eller de Dage, i hvilke Skibet virkeligen har

været ude paa Fiskerie, ikke maae være under 60,

saaledes vil det ogsaa afhænge af Rentekammerets Be-

stemmelse, om Præmie under saadanne Omstændig-

heder kan tilstaaes, og skulde der i det Hele være an-

sogt Præmie for en storre Læstedræglighed, end som

den til Præmier bestemte Sum af 4000 Rbd. Solv kan

afholde, vil i alle Tilfælde de Skibe, som have udholdt

et mindre Antal Fiskedage, senest komme i Betragtning.

— 4) Overdrager Skibets Eier eller Eiere en anden

Mand at ansOge at hæve Præmie paa deres Vegne, maa

behorig Fuldmagt for denne fblge med Ansøgningen. —
5) Ansbgningen omFiskepræmie maa, ledsaget med oven-

meldte Beviisligheder, være indleveret til Rentekammeret

forinden 3 Maaneder efter det Aars Udlob, i hvilket

Fiskeriet har fundet Sted og hvorfor Præmie ansbges.

Bilag II.

Nota over, hvilke Beviser der udfordres tilveiebragte

for at kunne erholde den ved kgl. Resolutioner af 18.

August 1786 og i9. Decbr. 1787 udlovede og ved kgl.

Resolution af 28. Marts 1828 stadfæstede Præmie af

10 Rbd. Solv pr. Commercelæst for de Skibe, der til-

forn tilhbrte den forhenværende octroierede islandske

Handel, og som bleve solgte med Adgang til ovennævnte

Præmie, samt i hvilken Form disse Beviisligheder skulle

gives.

1) Udtog af Skibsjournalen (som Nr. 1 foran).

2) Dernæst gjor Sysselmanden følgende Paalegning

paa forannævnte Udtog:

^jAt fornævnte Skib N. N., drægtig, efter vedlagte

af mig attesterede Gjenpart af Maalebrevet, N. N.

Gommercelæster, tilhorer N. N. (hvis Stilling og hvor
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han er bosat angives) og er af samme udredet til

Fiskerie under Island, samt efter hvad mig er lilfulde

bekjendt (eller: behbrigen for mig er godtgjort) har

været i forsvarlig og complet Stand, da det udgik

påa Fiskerie, og vedborligen indrettet og udrustet

til Fiskefangst, bevidnes herved under Embeds Eed.

Sled og Datum.

N. N.,

Sysseim. i N. N. Syssel".

3) Skibet skal, for at kunne erholde Præmie, have

været 8 Uger paa Fiskerie og i det mindste 42 Dage,

fraregnet de Dage, i hvilke det har været i Havn for

al losse sin Fragt. — 4) Ligeledes skal Skibet være

seilet fra Udrustningsstedet senest den 24. April, hvilket

behorigen maa godtgjores. — 5) Overdrager Skibets

Eier en anden Mand at ansoge og hæve Præmien paa

hans Vegne, maa behorig Fuldmagt for denne fftlgc med

Ansogningen. — 6) Ansøgningen om Fiskepræmien maa,

ledsaget med ovenmeldte Beviisligheder, være indleveret

til Rentekammeret forinden 3 Maaneder efter del Aars

Udlob, i hvilkel Fiskeriet har fundet Sted og hvorfor

Præmie ansøges.

Forordning for Danmark, ang. Forbud mod

Eftertryk af Fremmedes Forlagsskrifter. Khavn

^en 7. Mai 1828. — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 7. Juli 1828, samt i Synodalforsamlingen i Reykja-
vik i Juli s. A., og ved Canc. Skriv. 23. Mai 1829 erklæret

..ligefrem anvendelig" for Island (Stiftamts- Skriv. 28. Septbr.

1829, publiceret ved Landsoverretten den 12. Oktbr, s.Å.).

—

Canc. 2. Depart. Registr. XXIX, 91 —92 (1828, Nr. 291).

Onginal-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1828, S. 401-407
Cmed Motiver]. Qvart-Forr. for 1828, S. 65— (36; Schou XIX,
545. ~~ Islandsk: (jTilskipan fyrir Danmcirku, åhrærandi
forbod) n\6t eptirprenti rita, til hverra framandi n'kja {>egnar

hafa forlagsrétt", i den af den islandske Landsoverret ifblge

Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger

^< V., S. 264. Ved en Keiltagelse anftires der [S. 262), at

7. Mai.
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1828. denne Forordning skulde være udvidet til Island af Cancelliet

—•^^*«— den 28. Septbr. 1829, hvilket er Datum paa Stiftamtmandens

7. Mai. Communication deraf.

Forordning for Danmark, angaaende Forbud imod

Eftertryk af Skrifter, hvortil fremmede Staters Under-

saatter have Forlagsret.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, skjSndt

Eftertryk af Andres Forlagsartikler næsten aldrig har

fundet Sled her i Riget, dog have fundet det hensigts-

mæssigt, ved udtrykkelig Lov at gjcire det Forbud, som

Forordn, af 7, Januarii 1741 ^ indeholder imod Skrifters

Eftertryk, men som nærmest har Hensyn til de Skri/ter,

hvortil Nogen her i Landet har Forlagsret, gjeldende

ogsaa til Fordeel for Undersaatterne i andre Stater,

hvori vore Undersaatters Forlagsrettigheder gjensidigen

tages i Beskyttelse. Thi byde og befale Vi herved:

Det Forbud, som Forordn, af 7. Januarii 1741 inde-

holder imod Eftertryk, skal, i Forbindelse med det deri

fastsatte Straffeansvar, ogsaa være anvendeligt med

Hensyn til Skrifter, hvortil fremmede Staters Under-

saatter have Forlagsret, forsaavidt det i disse Stater

gjensidigen er eller maaUe blive forbudt at eftertrykke

Skrifter, som ere forlagte af Vore Undersaatter. —
Hvorefter Alle og Enhver sig alierund. have at rette.

GivetiVorkgi.UesidenlssladKjobenhavnden 7.Maji 1828.

10. Mai. Rentekammer -Skrivelse til Stiftamtmanden i

Island, Hoppe, ang. fremmede Mynters Modtagelse

i Jordebogskassen. Khavn den 10. Mai 1828^ —
') Denne Forordn, findes ikke at være gjort gjeldende for

Island eller dertil opsendt; dens Indhold er forSvrigt, at

Ingen maa oplægge, efteitrykke, eftertrykt indfdre eller

falholde nogen Bog, som en Anden justo titulo har er-

hvervet, under alle Exemplarers Confiscation og anden

vilkaarlig Mulkt, med mindre vedkommende Forlægger,

ved i en vis Tid ikke at foranstalte nye Oplåg, maa an-

tages at have desereret sin Forlagsret.

^) Rentek. Skriv. 24. Septbr. 1836.
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Publiceret ved Landsoverretten i Island den 24. Novbr. 1828. 18'28.

— Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 99. — Islandsk: i den af —
den islandske Landsoverret ifolge Canc. Skriv. 2. August 1800

udgivne Samling af Forordninger m. v., S. 175 Anm.

I Anledning af Hr. Sliftamtm.' behagelige Skrivelse

af 17. August f. A. og derved meddelte Oplysninger,

belræffende de (vemmeåe Mynisorter, som hidtil have

circuleret i Island, skulle vi ikke undlade herved Ijenst-

ligen at melde Dem til behagelig Efterretning og Be- .

kjendtgjcirelse for Vedkommende, al efternævnte frem-

mede Mynter kunne, naar de ere fuldvægtige, indtil

videre modtages i Islands Jordebogskasse ved Indbe-

talinger til samme, nemlig: lige med 2 Rbd, rede Solv,

spanske Pjastre, engelske Kroner, franske Sexfrancs-

stykker (Lcivdaler), nederlandske 3 Gyldenstykker og

svenske Specier; og lige med 1 Rbd. r. S. : hamborgske,

meklenborgske, lyneborgske og sachsiske Zweidrittler,

samt hollandske Alberlsdalere. Imidlertid maae disse

Mynter, naar de indkomme til Jordebogskassen, ikke

igjen udgives af samme, men skulle, ligesom Kroner og

Skillemynt, hertil nedsendes for at ombyttes med de j

paa Rigsbankpenge lydende Myntsorter. — Rentekam-

meret den 10. Mai 1828.

Rentekammer Skrivelse til Stiftamtmanden i lo. Mai.

Island, ang. Postskibets Fritagelse for visse af

Handelslovenes Indskrænkninger. Khavn den 10.

Mai 1828. Rentek. Isl. Copieb, 7, Nr. 102.

I Anledning af Hr. Stiftamtm.' Forespcirgsel i be-

hagelig Skrivelse af 27. Decbr. f. A., om hvorvidt Post-

skibet bor være underkastet de forskjellige for Speku-

lanthandlere paa Island anordnede Indskrænkninger,

naar Tilfældet er, at denne Expedition overdrages En,

som enten ei er Borger i nogen af de islandske Rjob-

stæder, eller ikke eier Handels-Etablissementer i Reykja-

vik eller Havnefjord, skulle vi ikke undlade herved

tjenstl at melde Dem til behagelig Efterretning, at for-
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1828. saavidl disse Indskrænkninger bestaae i, at Spekulani-

rTr*^" ' bandlere ikkun maae \iaae paa et Sted i 4 Ucer oa
). Mai. 5:^0 I c n

handle fra Skibel, vil dette Viikaar her være uanvende-

ligt, da Postskibet, som ifolge Conlrakten skal over-

vintre i Island, ei paa den Aarstid kan forlade Havnen,

ligesom og en saadan Indskrænkning for denne Expedi-

tion ikkun vilde bidrage til, at den kgl. Kasse udsaltes

for at maatte for samme betale en endnu hoiere Fragt.

Rentekammeret den 10. Mai 1828.

13. Mai. Rentekammer Skrivelse til Stiftamtmanden i

Island, ang. Opsendelse af et Phantom til Land-

physikatet, til Brug ved Oplæreise af Jordemodre,

Khavn den 13. Mai 1828. — Rentek. isi. Copiebog

7, Nr. 126.

At Kammeret, i Anledning af Hr. Stiftamtmandens

Andragende i behagelig Skrivelse af 1. Marts f. A., har

foranstaltet anskaffet og opsendt til Reykjavik med is-

landsk Kjobmand W. Petræus et Phantom til Brug ved

Jordemodrenes Underviisning i Island, og som et In-

ventariestykke for i-andphysikalet sammesteds, det skulle

vi ikke undlade herved Ijenstl. at melde Hr. Stiftamtra.

til behagelig Efterretning, med Anmodning om, at De

vil foranstalte fornævnte Phanlom overleveret til Land-

physikus Thorstensen, og derhos paaagle, at samme

anfbres paa Fortegnelsen over de Landphysikatet til-

horende Instrumenter m. m. — Rentekammeret den

13. Mai 18^28.

17. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster -Amtet, ang. Antagelse af en Dovstum

til Underviisning paa Dfivstumme-Institutet. Khavn

den 17. Mai 1828. — Canc. l. Depart. Brevb. 1828,

Nr. 1232.

Hr. Amtm. har, med Erklæring af 2. Febr. sidsti.,
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tilstillet Cancelliet et Andragende, hvori Tjenestemand

Thordur Handversen af Grund inden Oefjonls Syssel

anholdt om, at hans dovstutnme Dalter, Steinvor, den-

gang 6-/5 Aar gammel, maatte vorde indtaget som Elev

paa Dovslumme-lnstitutet i Kjcibenhavn, uden Betaling.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med
den kgl. Direction for Dcivstumme-Institutet her i Staden,

skulde Cancelliet tjenstl. tilmelde Hr. Amtm. til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, at den om-

meldte dovstumme Piges Optagelse i bemeldte Institut

herved bifaldes; hvorhos man lige tjenstl. skulde an-

mode Dem om, behageligen at ville foranstalte hende

med fOrste Leilighed sendt til Institutet, forsynet med
de befalede Klædningsstykker, nemlig 6 Stkr. Linned,

3 Par Stromper og 1 Par Skoe, samt en Klædning, for-

uden den hun ved Indsendelsen er ifcirt; saa oe At-

tester og Oplysninger om hun er vaccineret eller har

haft de naturlige Kopper, om hun er fbdt dov, eller naar

ved hvilken Leilighed hun er bleven dovstum, samt

oni hendes Fora^ldre eller Sodskende ere dovstumme. —
^'^d Hensyn til Betalingen har Cancelliet under D. D.

tilskrevet del kgl. Rentekammer, om samme, paa Grund
Qf den dcivstumme Piges Forældres Fattigdom, ikke maatte

*iunne udredes af Jordebogskassen. — Det kgl. Danske

Gancellie den 17. Mai i828\

1828.

17. Mai

Cancellie-Skrivelse ti) Stiftamlmariden og kmt-

inændene i Island^ ang. Udvidelse af nogle An-

ordninger fra 1827. Khavn den 27. Mai 1828.
— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 24. Novhr. 182H

) Canc. Skriv. s. U. til Rentekammeret, angaaende om det

ikke kunde ventes, at Betalingen til Institutet, der var for

indeværende Aar bestemt til 96 Rbd., kunde udredes af

Jordebogskassen
5 samt ligeledes til Directionen for Dbv-

stumme-Institutet, hvorved Pigens Ankomst anmeldes. —
Canc. 1. Depart Brevb. sst.

27. Mai
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1828. under Datum 17. Mai 1828, hvilket idetmindste synes at have

27. Mai. staaet paa den til Stiftamtmanden sendte Original. — Canc.

^ 3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 1379 (efter Concepten og Brev-

bogen med Datum 24. Mai — forandret som det synes i

Concepten fra li*** til 24''«}. Uddrag i Fogtm. (Algreen-Us-
' sing) VII. 12, 1. H., S. 210 (med Datum 27. Mai). — If5lge

Stiftamtmand Hoppes Circulaire 18. August 1828, pubhceret

ved Landsoverretten i Island 24. Novbr. s. Å., skulde Can-

celliets Skrivelse være dateret 17. Mai^ jevnf. Landsoverrettens

trykte Samling af Forordninger m. v., S. 250 Ånm. **.

Efter at have brevvexlet med detkgl. Rentekammer,

ang. hvilke af de for Danmark i Aaret 1827 gjennem

Cancelliel udkomne almindelige Anordninger enten med

visse Modificationer, eller uden samme, kunde være

gjeldende i Island og paa Færoerne, er Cancelliet med

bemeldte Kammer enigt i, at efteKfolgende Anordninger

ligefrem sammesteds maae ansees anvendelige, nemlig:

1) Plakat af 27. Februar 1827, ang. Forbryderes

HendSmmelse til Tugthus- og Forbedringshusarbeide i

Stedet for til Fæslningsarbeide, uaar de, forend de

have fyldt det 20^" Aar, sættes under Tiltale. — 2) Plak.

af 7. Juli s. A., ang. Afdragsreltens Ophævelse mellem

Danmark paa den ene og Rusland og Polen paa den

anden Side; — 3) Plak. af 23. Novbr. s. A,, indeholdende

Midler til at fremme coliegiale Expeditioners Losning.

Ved herom at underrette (Tit.), skulde Cancelliet,

i Kraft af den dette Collegium under 6. Juni 18*21 givne

allerhoieste Bemyndigelse, tjenstl. anmode Dem om at

foranstalte fornævnte Anordninger kundgjorte til Efter-

levelse i det Dem allern. anbetroede Amt.

Hvad derimod angaaer de dvrige i fornævnte Aar

herigjennem emanerede Anordninger, maa man tjenstl.

udbede sig Deres Betænkning meddeeit om, hvorvidt

efterstaaende enten heelt eller med visse Modificationer,

og i saa Fald hvilke, paa Island kunne anvendes,

nemlig:

1) For. af 7. Marts 1827, angaaende Salarium til

Hciiesterets-Advokaterne og Landsoverrets-Prokuralorerne
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i de Justits-Sager, hvilke de udfore som Actores, for- 1828.

saavidt om samme der paa Landet maalte kunne blive 27. Mai.

Sporgsmaal. — 2) Forordn, af 23. Marts s. A., hvorved

Overovrighederne bemyndiges til at afgjore adskillige ,

Sager, som forhen behovede Afgjorelse i Gancelliet.

—

3) For. af 30. Marts s. A., om Landsforviisnirigsstraffens

Ophævelse. — 4] Plak, af 6. April s. A., om en nær-

mere Bestemmelse i den ved For. af 10. Juli 1795 §55
foreskrevne Betaling til Forligelsescominissionerne, samt

angaaende Klagerens Udeblivelse ved bemeldte Gom-

missioner. — 5) Plak. af 24. Aprils. A., ang. Afsoningen

af B(jder under 1 Rbd. Solv. — 6) For. af 23. Mai s. A.,

ang. nærmere Bestemmelser med Hensyn til Ægteskaber,

som indgaaes efter erhvervet Skilsmissedom. — 7) For.

af 7. Juni s. A., ang. adskillige Forholdsregler til Be-

tryggelse for Umyndiges og andre under offentlig Be-

styrelse eller offentligt Tilsyn staaende Midler. — 8) Plak.

3f 12. Juni s. A., ang. nærmere Bestemmelse og For-

andring ved Lovens 6—13—3, — 9) For. af 7. Novbr.

S- A., angaaende Betaling for de Attester, der udfær-

diges af Præsierne; og — 10) Plak. af 21. Decbr. s. A.,

ang. Omkostningerne paa criminelle Arrestanteres Vask.

-- Det kgl. Danske Cancellie den 27. Mai 1828\

O Ved Canc. Skriv, af s. D. til Biskoppen over Island for-

Innges hans Betænkning om Anvendeligheden af (jFor.

23. Marts 1827, hvorved Biskopperne bemyndiges til at

bevilge adskillige Undtagelser fra Confirmations-Anord-

ningerne"^ — ligeledes ved Skrivelse s. D. til Landsover-

retten i Island cinskes dennes Betænkning over Anvende-

ligheden sammesteds af „For. 7. Marts 1827, angaaende

Salarium til Htiiesterets - Advokaterne" m. m. (Nr. 1 i

anden Række). — I Cancelliets Skrivelse til Rentekam-

meret s. D. meddeles Underretning om, at Collegiet har

„tilskrevet Overovrighederne paa bemeldte Colonier (Is-

land og Færtierne) om at foranstalte publicerede til Efter-

levelse" de under Nr. 1-3 1 forste Række anfm-te Lovbud,

og at give Betænkning over de sidst Anfortes Anvende-

lighed. — Endelig underrettes og HiJiesteret om saavel



304 Ganc. Skriv. ang. Dispknsationsret,

1828. Canceilie-Skrivelse til det kongel. Sundheds-

27. Mai. Collegium, ang. Tilladelse for Distriktslægen paa

Vestmannoerne at dispensere Medicamenter. Khavn

den 27. Mai 1828. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1828,

Nr. 1384.

r

At Gancelliet efter Omstændighederne ikke har

Noget at erindre imod, at Distriktschirurgen paa Vest-

mannbe, Krigsraad Lund, efter hans derom indgivne

Begjæring, i sit Embeds - Distrikt dispenserer de Medi-

camenter, som der forbruges, samt at det ligeledes

kan tillades ham i Kjcibenhavn at indkjobe de fornodne

Medicamenter, det skulde man, i Anledning af det kgl.

Sundheds-Goliegii Skrivelse af 28. f. M., hvorved Lunds

Andragende hertil er indsendt, ikke forbigaae. til for-

noden Efterretning og Bekjendtgjcirelse for Vedkom-

mende, Ijenstl. at melde. — Del kgl. Danske Cancellie

den 27. Mai 1828.

.
27. Mai. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd

m. FL, ang. Concurrencen af Skades - Erstatning

og Sags-Omkostninger i den Skyldiges Bo. Khavn

den 27. Mai 1828^ — Canc. 2. Depart. Brevb. 1828,

Nr. 1290 3 3. Depart. Brevb, 1828, Nr. 1389. Original-Aftryk

som .^Circulaire", 2 Blade i 4'°. Coll. Tid. for 1828, S. 417-

418 med Anmærkn., jevnf. Coll. Tid. for 1826, S. 557-558.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 12, 1. H., S. 210-211.

Da Gancelliet er kommet til Kundskab om, at der

finder Mcningsulighed Sted i Henseende til Spcirgsmaalet

om, hvorvidt den Fornærmede, der ved Dom i en of-

fentlig Sag er tiikjendt Erstatning, kan tillægges samme,

Udvidelsen af de farst anfcJrte som Correspondencen om

den sidste Række, i Canc. Skriv, af s. D. Canc. 3. De-

partem. Brevb. sst.

O Rentek. Skriv. 9. Juli 1842.

I
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naar Domfældtes Eiendele ikke ere liltrækkelige til at

udrede saavel den, som de af Aclionen o« Dommens

Execution flydende Omkostninger, saa skulde man tjenstl.

tilmelde (Til.) til behagelig Efterretning, at den den

Fornærmede tilkommende Skadeserstatning og Actions-

omkostningerne i saa Fald, i Overeensstemmelse med
L. 1—24—21 (N. L. 1—22—23), bor concurrere med

hinanden, hvor der er Spbrgsmaal om Inddrivelse ved

Execution, og at det samme ligeledes maa være Til-

fældet, naar den Paagjeldendes Bo er under Behand-

ling som fallit. — Det kgl. Danske Gancellie den 27.

Mai 1828.

Forordning om Adskilligt, sona i Henseende so. Mai

til Daaben bliver at iagttage. Khavn den 30.

Mai 1828. — Denne Forordning er publiceret ved Lands-

overretten i Island den 24. Novbr. 1828, men ikke i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik. Dens Udvidelse til Island er bragt

under Ventilation ved Canc Skriv. 23. Mai 1829, og den ved

flenne Cancellie-Skrivelse til Island udvidede For. 4. Juni 1828

støtter sig tildeels paa den, men i Canc. Skriv. 14. Januar

1847 er den dog erklæret at være ikke gjeldende i Island.

- Canc. 1. Departem. Registrant. X, 35 Cl«28, Nr. IIG").

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1828, S. 489-509

Imed Motiver). Qvart-Forr. for 1828, S. 72-80^ Schou XIX,
546-558.

Cancellie-Skrivelse til Amtnaanden over Nord- si. Mai.

og Oster-Amtet, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse

af Lovbud fra 1825. Khavn den 31. Mai 1828.
- Canc. 3. Depart, Brevb. 1828, Nr. 1460.

Cancelliet har modtaget Hr. Amtm." Betænkning
3f 3. Decbr. f. A., angaaende Anvendeligheden paa Is-

land af adskillige i Aaret 1825 her igjennem emanerede
almindehge Anordninger. Forinden der imidlertid fra

«. 20
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1828. Collegiets Side forelages Noget videre i Anledning af

denne Sag, skulde man tjensll. udbede sig Deres Tanker

over det vedlagte af Landphysikus Thorsteinson iil Stift-

amtmanden over Island indgivne Forslag til en modi-

ficeret Anvendelse sammesteds af Plak. 4. Oktbr. 1825,

angaaende Taxt for Lægers Forretninger for det Offent-

lige m. V.; ligesom man ogsaa, med Hensyn til at Stift-

amtmanden over Island i sin over denne Sag afgivne

Erklæring har yttret, at Plak. af 2. Decbr. 1825, ang.

Strandings-Commissionairers Salarium, formeenllig pas-

sende kunde gjcires gjeldende for , Sysselmændene eller

enhver Anden, der maalle befatte sig med at være be-

hjælpelig ved Strandinger, da der nemlig flere Gange

skal være fbrt Klage over ubillig Behandling ved Strand-

inger, imcideseer Amtets nærmere Yttringer over denne

Punkt. Del kgl. Danske Gancellie den 31. Mai 1828 ^

31. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, angaaende Jordemodervæseoet.

Khavn den 31. Mai 1828. — Canc. s. Departem.

Brevb. 1828, Nr. 1459 (blank i Brevbogen). — Med denne

Cancellie-Skrivelse oversendes Exen:iplarer af den islandske Over-

sættelse af Saxtorphs Lærebog for Jordemødre.

4. Juni. Forordning for Danmark, ang. udobte Bfirns

Arveret. Khavn den 4. Juni 1828. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 1. Septbr. 1828, samt i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1828, og ved Canc. Skriv.

23 Mai 1829 erklæret for ligefrem anvendelig i Island (Stift-

amts-Skrivelse '28 Septbr. 1829, publiceret ved Landsoverret-

ten den 12. Oktobr. s. A.)- — Canc. 2. Depart. Registrant

') under s. D. er en Skrivelse af samme Indhold afgaaet til

Amtmanden i Vester-Amtet, hvis Betænkning af 25. Mai

1827 Collegiet havde modtaget, og tilstilles hani i Gjenpart

Landphysikus Thorstensens Forslag. Canc. 3. Departem.

Brevb, sst.
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XXIX, 112'»-n3 (1828, Nr. 367). Original - Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1828, S. 509-511 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1828, S. 83 j Schou XIX, 555. — Islandsk:

(^Koniingleg tilskipan fyri Danmcirku, med hverri Laganna

5—2—30, 31 umbreytast", i den af Landsoverretten i Island

ifblge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af For-

ordninger m. V., S. 265. Den Angivelse Csst. S. 262), at denne

Forordn, skulde være udvidet til Island ved Canc. Skriv. 28.

Septbr. 1829, er grundet i en Forvexling af Datum af Stiftamtets

Communications-Skrivelse til Retten.

FonORDNiNG for Danmark, hvorved Lovens 5 -2—30

og 31. Arlikler forandres.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V,, al Vi have taget

under Overvejelse, hvorledes Besleaimelserne i Lovens

5. Bogs 2. Cap. 30. og 31. Artikler, forsaavidt de ude-

lukke det Barn, der doer uden at have modlaget Daabens

Sacramenie, fra Arv efler dets forhen al'dbde Fader eiler

Moder, kunne uuder visse Omstændigheder paafore den

^Efterlevende af Forældrene el ligesaa uforskyldt som
ffileligt Tab, og at Vi, for i Fremtiden at afværge dette,

have besluttet 02 herved ailern. befale:

ftal fornævnte Lovens Artikler skulle være saaledes

forandrede, at et Bara, uagtet det doer uden al have

"modtaget Daaben, ei skal ansees udelukket fra Arv,

naar kun ikke den i Vor ailern. Forordning af 30. Maji

sidstl. § i til Daabens Iværksættelse foreskrevne Tid

var udlbbel; dog fcilger det af sig selv, at det paa

anden Maade ndiagtigen bor bevises, at Barnet har

været levende fodt, saavel som at det har overlevet

<ien, efter hvem Arv er falden". — Hvorefter alle Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor kgL

t^esidentsstad Kjbbenhavn den 4. Junii mS,

1828.

4. Juni

Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang. 14. Juni

Regulativ for et saakaldet Nodhjælps- Anlæg for

Hrunamanoa-Rep. ivhavn den 14. Juni 1828. —
*^anc. 3. Depart. Brevb. 1828, Nr, 1545.

20*
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1828. Ved hoslagt at tilbagesende det med det kongelige

"j^'"^^^^ Rentekammers behagelige Skrivelse af 24. f. M. Can-

celliet tilstillede Andragende med Bilage fra Stiftamt-

manden over Island, hvori han anholder om, at det

vedlagte af Sysselmand Sveinbjornsson forfattede Regu-

lativ for det af Præsien Jon Steingrimsen og Repstyrerne

Magnus Andresen og Jon Einarsen, samt Student Grim

Jonsson stiftede saakaldle N(3dhjælps-Anlæg for Hruna-

manna-Uep maatte vorde sanctioneret til fremtidig Efter-

levelse, over hvilken Sag det kgl. Rentekammer har

behaget at forlange Gancelliels Betænkning, skulde man

i tjensLl. Gjensvar ikke undlade at melde, at, endskj5ndt

der vel kunde synes at være nogen Betænkelighed ved

den Fritagelse, Regulativets § 5 Nr. 7 tillægger Stifterne

for al afliBgge Regnskab, saavel som ved den Renle,

§ 7 bestemmer af de Formuende, saa og ved den For-

trinsret, § 8 tillægger Indretningen i Debitorernes Boer,

og endelig ved den Ret, § 11 tilstaaer Stifterne til at

gjbre Tillæg til Regulativet, saa tinder man dog, at det,

for ikke at afstedkomme Hindring for den paalænkte

indretning, der af vedkommende Overøvrighed antages

at være særdeles gavnlig, og hvorved der sikkert er

taget Hensyn til hvad de locale Forhold gjore nyttigt

og passende, lurde være rigtigst, at fornævnte Regulativ

forsynes med den ansøgte Coniirmation, dog saaledes,

at de i § 11 ommeldte Tillæg bør approberes af Stift-

amtmanden. — Det kgl. Danske Gancellie den U. Juni

1828.

21. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. et Exemplar af Flora Danica til Skolens

: Bibliothek. Khavn den 21. Juni 1828. — Univ.

Dir. Copieb. 1828, Nr. 501.

I Anledning af Lector Johnsens i Sliftscivrighedens

behagelige Skrivelse af 7. Januar d. A. anbefalede An-
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dragende om, al Tilladelse til at beholde del Exemplar 1828.

af Fiora Danica, som hidtil har været udlaant lil Besse- 21. Juni,

slæd lærde Skole, maatte udvirkes for Skolen, har Di-

rectionen tilskrevet det kongel. Particulairekammer, og

anmodet Samme om, ved allerund. Forestilling at an-

drage paa, al de 31 Hefter af bemeldte Værk, hvoraf

Skolen er i BesiddelsCj maatte overlades den lil Eien-

dom, og Fortsættelsen ligeledes skjænkes Skolen.

Particulairekammeret har derefter svaret, at da Exem-

plaret Nr. 42 af Værket Flora Danica, som er udlaant

til Bessestæd lærde Skole, ifolge allerh. Resolutioner af

22. Augusl 1826 og 2. Junii 1827, skal fortsætles for

Particulairekassens Regning ligesom hidindtil, og altsaa

ikke inddrages, men dette Exemplar ikkun skulde, lige-

som de bvrige paa Island værende Exemplarer af be-

meldte Værk; beroe ved Sliftsbibliolheket, hvorfra de

kunne udlaanes efter Fprfatterens Requisition og Laan-

lagerens Qvittering, saa har Particulairekammeret, for at

spare Skolen Correspondencen, forlangt denne hoslagte

fornijdne Requisition, hvorefter, naar samme, tilligemed

Skolens Qvillering for det Exemplar, som der beroer,
«

tilsendes Sliftsbibliolheket i Island, del vil være at an-

see som om selve Exemplaret dertil var afleveret. Da

Skolen saaledes fremdeles kan beholde det der be-

i'oende Exemplar til Brug, saa har Particulairekammeret

^kke fundet Anledning til at forelægge H. Maj*. Kongen

l^irectionens Andragende, hvilket ogsaa eflcr Kammerets

Pormening, paa Grund af de ovennævnte allerhoieste

Resolutioner, neppe vilde være blevet lilstaaet,

Ved tjenstl. at melde delte til behagelig Underret-

^»og, skulde man have Slirisbvrigheden anmodet om,

1 denne Henseende at meddele Lector Johnsen det For-

nodne, for al bemeldte Exemplar af Flora Danica med
dets Fortsættelser ogsaa for Fremtiden kan beholdes

til Bessestæd lærde Skoles Brug. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 21. Junii

1 828.
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iS'^s. Directionen for Universitetet og de lærde

28. Juni, Skolers Skrivelse til Islands Stiftsovrighed^ ang.

Foræring af et Værk til Skolens Bibliothek. Khavn

den 28. Juni 1828. — Publiceret i Synodalforsam-

liugen i Reykjavik i Juli 1829. — Univ. Dir. Copieb. 1828,

Nv. 558.

Da H. Maj*. Kongen allern. havde tilladt, al et Antal

Exeinplarer af Miillers Tydsk-Dauske Ordbog, som eies

af Fonden ad usus publicos, niaatle gratis uddeles, har

Directionen .''or bemeldte Fond meddeelt denne Direc-

lion de fornbdne Exeniplarer af fornævnte Værk, til

Omdeling blandt de lærde Skoler.

Ved tjenstl, at fremsende et Exemplar af denne

Ordbog, skulde Directionen have Stiftsovrighedeu an-

modet om, behageligen at tilstille Lector Johnsen samme,

for at del derefter kan vorde indlemmet i Besseslad

Skoles Bibliothek. — Den kgl. Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler den 28. Junii 1828.

r

1. Juli. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Afbenyttelsen af Bevillinger. Khavn den

1. Juli 1828. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1828, Nr. IfiTij

Canc. 3. Departem. Brevb. 1828, Nr. 1704^ OriginaUAftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1828, S. 511-

512. Fogtm. CAlgreen-Ussing") VII. 12, 1. H., S. 253.

Canceiliet har bragt i Erfaring, at det, uanseei Be-

stemmelserne i Plak. af 23. Novbr. f. A. § 8, i hvis

Fdlge Ingen, paa en blot Notitication om en ham for-

undt Bevilling, maa kunne afbenytte samme ved Dom-

stolene, eller Noget af en Embedsmand derefter for-

anstaltes,, forinden Bevillingen er bleven expederet, saml

derhos fremlægges eller forevises, hvilket og allerede

ved Cancellie -Plakat af 27. Decbr. 1803 § 3 og For.

af 30. April i 824 § 3, Nr. 3, i Henseende til de deri

nøevnle Tilfælde er foreskrevet, ikke er sjeldent, at
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herigjennem udfærdigede Bevillinger benyttes forinden 1828.

de af Vedkommende ere blevne indldsle. Man skulde ^TTT"
I. Juli.

med Hensyn hertil tjenstl. anmode (Tit.) om, bohageligen

at ville indskjærpe Vedkommende, at tierefter Ingen,

som er forundt nogen Bevilling, hvorfor Indlosnings-

Gebyr erlægges, afbenytter samme, forinden Bevillingen

er bleven indlosl. — Det kgl. Danske Caacellie den

L Julii 1828.

Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i
i- J^ii-

Jsland, ang. Anskaffelse af chirurgiske Instru-

menter til Lægen paa Vestmannoerne. Khavn

den 1. Juli 1828. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 210.

Til Brug ved det paa Vestmanno oprettede Distrikts-

Chirurgikat har Kammeret, paa forventet allern. Appro-

bation, ladet for kgl. Regning anskaffe og tii Krigsraad

og Distriklscbirurg Lund overlevere de paa vedlagte

Nota specificerede chirurgiske Instrumenter, hvilket vi

'iike skulde undlade herved tjenstligen at meddele Hr.

Stiftamtm. Underretning om, ved derhos tillige at an-

niode Dem om, behageligen at ville for disse Instru-

menter modtage Krigsraad Lunds Qvittering in duplo,

med Forpligleise, at han altid selv paa egen Bekostning

holder dem i forsvarlig Stand, samt al han ved sin

aarlige Medicinal-Beretning afgiver en Fortegnelse over

'nstrumentsamlingen og Forklaring om dens Tilstand.

—

Af Qvitteringernc og den ovenfor nævnte Forpligtelse

udbedes den ene hertil indsendt, ligesom det ogsaa

forventes paaagtel, at Krigsraad Lund ved Fratrædelse

afleverer Instrumenterne i behorig Stand. — Rente-

^iammeret den 1. Juli iS'ZSK

'J Fortegnelse over de til Brug for Distrikts-Chirurgikatet

paa Vestmanno for kongelig Regning anskaftede og Krigs-
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1858. Cancellie-Skrivelse til Justitiarius i Landsover-
2^^August^j,gj.j^^j^

i Island, Conferentsraad Magnus Stephensen^

raad og Distriktschirurg Lund overleverede chirurgiske

Instrumenter,

A) en med sort Skind overtrukken Egetræes Kiste

med tre Skuff'er, Laas og Ntigle, som indeholder:

1 Hovedsaug med tvende Blade.

1 Disseetions-Bestik.

1 Tin-Halssprbite med 2 R5r, i Foderal.

9 Heflnaale i dito,

1 Troisquart med Sbh'-Caniile, i dito.

1 Mands-Catheter af Sblv.

1 Sonde Creux af Sblv.

1 Cetacie-Naal.

1 dobbelt Staalsoncle.

2 Bistourier, een lige og een convex.

2 Saxe.

1 Polyptang.

1 Pelican med 3 Kroge.

1 krum Tandtang.

J Geistl'uss.

1 Fiskebeens-Nedstbder med Svamp paa.

1 Amputations-Saug med tvende Blade.

2 Amputations-Knive.

1 Separator.

2 Arterie-Jern.

I Abbeidser.

I Rabensnabel.

1 Skraubenzier.

1 Petit-Metals Tornequet.

1 complet Trepanations-Bestik med 3 Cylinder- Croner.

I complet Flaschenzug.

1 Lavements-Spr«ite af Tin med tvende Rtir.

B) 1 Accoucheur-Tang.

C) I Fruentimmer-Catheter af Siilv.

For disse Instrumenter har Distriktschirurg, Krigsraad Lund
givet Modtagelses-Beviis den 21. Januar 1829,. hvilket er

indsendt til Stiftamtmanden og af denne til Rentekammeret

den 10. Febr. 1829. Isl. Joum. 16, Nr. 63.
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ang. de for Island gjeldende Love i Blodskams- <828.

Sager. Khavn den 2. August 1828. — Publiceret ved
2^_"gust.

Landsoverretten i Island den 21. Novbr. 1828. — Canc. 3,

Depart. Brevb. 1828, Nr. 1937, Fogtm. (Algreen-UssingJ VII.

12, 1, H., S. 291 - 294. — Islandsk: i den af den islandske

Landsoverret ifillge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Sam-

ling af Forordninger m. v ang. Island, S. 251—256 (med

Anmærkninger),

Hr. Cfraad hiir i behagelig Skrivelse af 9. Marts

sidsti. andraget, at der paa Island saavel iblandt Dom-

merne, som Ovrighederne, hersker stor Uvished, om

Storedommen eller For. af 23. Mai 1800 skal ansees

at være gjeldende i Henseende til Leiermaalssager i

forbudne Led, og in specie Blodskams-Sager, i hvilken

Anledning De har anholdt om, al der maatle udvirkes

en nærmere Bestemmelse for, om ikke Sloredommens

Bud angaaende forbudne Led og den deri bestemte

Straf for Blodskam bor .ansees at være sat ud af Kraft

ved For. af 23. Mai 1800, 1. Gap. § 1, og dette Lovbud

' Eet og Alt ansees gjeldende i Island, samt om Straf-

barheden af ulovligt Svogerskab i de Tilfælde, i hvilke

til Ægteskabs -Forbindelser kræves kongelig Bevilling,

saasom med lo endnu levende Brodre eller Sostre.

Efter at Cancelliet over denne Sag har indhentet

Betænkning fra Juslitiarius og ovrige Tilforordnede i

Hciiesleret, skulde man herved tjensll. melde Folgende:

Hvad for det Forste det almindelige Sporgsmaai

angaaer, om Storedommen eller For. af 23. Mai 1800
,

skal ansees at gjelde paa Island i de omhandlede Sager,

da viser ikke blot den af Hr. Cfraaden selv anfcirte

Omstændighed, at nysnævnte For. samme Aar den ud-

kom er blevet pubUceret i Island, men i Særdeleshed

^bestemmelsen i den 3. § Nr. 4 i For. af 30. April 1824,

som ifolge den ved Beskr. af 7. Decembr. f. A. kund-

^orte kgl. Resolution af 28. Novbr. næstforhen er bleven

indfcirt i Island, al For. af 23. Mai 1800 der maa af-

give Regelen for, i hvilke Grader Ægteskab er forbudt
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1828. iaiellem Beslægtede eller Besvogrede. T Henseende lil

2. August. Straffen for Blodskam, har For. af 23, Mai 1800 kun

nævnt, at denne Forbrydelse drager Livsstraf efter sig,

men indeholder ingen Bestemmelse om AQivelsesmaadou;

og hvad i Særdeleshed Boeslodsstraffen angaaer, som

ved Sloredommen var fastsal for Blodskam, da er den

ophævet ved For. af 24. Seplbr. 1824, som ifolge for-

nævnte allerh. Resolution af 28. Novbr. f. A. bliver at

anvende i Island.

I Betragtning af alt det saaledes Anforte, og da

H. Maj*. Kongen, som bekjendt, ikke pleier at tilstede,

at Livsstraffen for denne Forbrydelse sættes i Execu-

lion, har Héiiesteret anseet det uforncident, at Store-

dommen i den omhandlede Henseende ved et Lovbud

erklæres for ophævet.

Forsaavidt Hr. Cfraad dernæst har andraget paa,

at en Lovbestemmelse maatte blive givet angaaende

Strafbarheden af ulovligt Svogerskab i de Tilfælde,

hvor der til Æuteskabs - Forbindelser kræves konaelie

Bevilling, som med to endnu levende Brodre eller Sostre,

da formener Hoiesteret, al den i saa Henseende berorle

Tvivl maa bortfalde, naar der hensees til, at For. af

23 Mai 1800, efter det Nysanfcirte, er gjeldende i Is-

land ;
thi ifolge bemeldte Forordning, sammenholdt med

L. 3—16—9 § 5 (N. L 3—18—9 § 5) og For. af 14. Decbr.

1 775, maa det ulovlige Svogerskab ansees som Hindring for

Ægteskab i alle de Tilfælde, hvori lovligt Svogerskab har

saadan Virkning. Da nu For. af 14. Decbr. 1775 erklærer

Ægteskab med afdbde Kones Fuld- eller Halv-Sdster for

dispensabelt, og For. af 23. Mai 1800 har hævet de

Forbud, som ved For. af 14. Decbr. 1775 vare nævnte

som dispensable, saa blev ved For. af 23. Mai 1800

Ægteskab med Kones Sbster ligefrem tilladt, og det

ulovlige Svogerskab i samme Grad kan altsaa ikke an-

tages at medfbre Strafskyld. Med Broders Enke kan

derimod Ægteskab ikke indgaaes uden Dispensation,

og at delle ogsaa maa anvendes i Henseende til Ægte-
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skab med det FmenliTrimer, som Ens endnu levende 1828.

Broder har besvangret udenfor Ægteskab, folger af
2""'^ii^J^

hvad foran er bemærket om Virkningen af det ulovlige

Svogerskab. Al imidlertid den almindelige Straffebe-

stemmelse for Blodskam ikke kan komme til Anvendelse,

naar saadanne Ægteskaber, imod Lovgivningens For-

skrift, indgaaes uden Bevilling, fOlger af, at For. af 23.

Mai 1800 Gap. 1 § 1 udtrykkeligen har fastsat, i hvilke

Tilfælde Lovens 6—13— 14 bliver anvendelig; og i

Overeenssteramelse hermed er ogsaa ved Hoiesterets-

dom af 17. August 1802 bemeldte Artikel fundet uan-

vendelig for Leiermaal, beg'aael med to Brodre. —
Det kgl. Danske Gancellie den 2. August 1828.

Directionen for Universitetet og de lærde 23. August.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Underviisningen i Religion i Skolen. Khavn den

23. August 1828. — Univ. Dir. Copieb. inaS, Nr. 777.

Da Directionen af Deres Hoiærv." Skrivelse af 21.

Juni d. A., med Bilag, har erfaret, at Aarsagen til, at

fiogle Disciple af Bessestad Skole i forrige Aar ved

^^xainen have været fritagne for at aflægge Prove i

Religion ^, har været den, at de deri have savnet Under-

viisning, skulde man, med Hensyn til dette Lærefags

fortrinlige Vigtighed, tjenstl. have D. Hbi^rv. anmodet

orn, behageligen at i'oranslalte og paasee, at saadan

forandring skeer i den ved Bessestæd Skole fulgte Plan

for Underviisningen, at alle Disciple under deres Skole-

') i Anledning af, at Charakteertabellen over den i Mai

1827 i Bessastad Skole afholdte Examen viste, at 4 af

Disciplene vare, itblge Stiftets Tilladelse, dispenserede fra

Examen i Religion, og havde i dets Sted angivet nogle

Bciger af Cæsars Bellum Gallicum, forespurgte Directionen

i Skriv, til Biskoppen 17. Novembr. 1827 ^Copieb. 1827,

Nr. 18433 om Grunden hertil.
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1828. gting nyde stadig Underviisning i Religion. — Den kgl.

_ T'""^ Direclion for Universitetet og de lærde Skoler den 23.
*o. August.

August 1828.

27. August. Kongelig Resolution ang. Antagelse af en Elev

fra. Island til Veterinairskolen i Kjobenhavn.

Frederiksberg 27. August 1828. — I Rentekammerets

Forestilling 19. August gives en kort Beretning om Dyrlæge

Heigaards Reise til Island i Sommeren 1827. 'I "Vinteren 1827-

1828 havde Faaresygdommen ikke yttret sig i Oefjorden, Dyr-

lægen kunde derfor ikke afgjorej om denne Epidemie hidrorte

Ira climatiske Aarsager, eller fra slet og fordærvet Foder, eller

endeligen fra Faarenes Beliandlingsmaade. Stiftamtm. Hoppe

ønskede ikke, at Dyrlægen skulde reise til Sbnderlandet, men

han troede, at det vilde have særdeles gavnlige Folger, om en

indfbdt Islænder blev i et Par Aar tilstaaet en Understottelse

for i den Tid at opholde sig ved Veterinairskolen i Kjoben-

havn, hvor han tillige kunde lære Noget af Kleinsmed-, Gjortler-,

Bøssemager- og Dreier-Professionerne, m. m. — Rentekammeret

finder dette Forslag hensigtsmæssigt, og anslaaer Bekostningerne

derved til 50 Rbd. eengang for alle til de fornodne B5ger og

Instrumenter, samt 100 Rbd. aarlig i 3
'/-i Aar for Underviia-

ning, Logis, Lys og Ildebrand, og de forncidne Penge til Kost,

hvilke Udgifter Kammeret saaledes foreslaaer at bevilge af

Jordebogskassen. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1828 B,

Nr. 290. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 12, I. li., S. 318-319.

Vi bifalde allern., at en indfodt Islænder maa ned-

sendes til Oplæreise ved Veterinairskolen i Vor kgl.

Residentsstad KjObenhavn, og at de til hans Nedreise,

Opla^reise og Titbagereise forncjdne Udgifter udredes

af den islandske Jordebogskasse, niod at han dereRer

bliver forpligtet til al nedsætte sig paa Island, samt der

mod passende Diæter al forelage de Reiser, som i for-

oOdent Fald af del Offentlige maatte blive ham paa-

lagte. Frederiksberg den 27. August 1828^

O Rentek. Skriv, til Stiftamtmanden over Island, dat. 13.

Septbr. 1828, hvorved denne Resolution meddeles ham,
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Kongelig Resolution ang. Regulativ for et ^^^8.

saakaidet Nodhjælps- Anlæg i Hrunamanna Rep/^Z:^!iSl!l'

Frederiksberg den 27. August 1828. — I Rente-

kammerets Forestilling 19. August berettes, at Præsten til Hruna

Jon Steingrimsson, de tvende Repstyrere i Hrunamanna Rep,

Magnus Andrcsson af Berghyl og Jon Einarsson afKopsvatn,

samt Student Grimur Jonsson af Skipholt, havde forenet sig i

sidstafvigte Efteraar om at stifte et Oplag eller Magazin af

F(5devarer til Hjælp i indtra^ffende Dyrtid for Indbyggerne i

fornævnte Hrunamanna Rep i Sttnder-Amtet. De havde deels

selv skjænketj deels samlet saameget, at Stiftelsen nu eiede

600 Alen efter Landets gamle Beregningsmaade, og havde nu

faact Sysselmanden til at forfatte et Regulativ, hvoraf de havde

indsendt en Afskrift og anscigt om sammes Stadfa^stelse. —
Stiftamtmand Hoppe anbefaler dette Foretagende, som det

tcirste Skridt til at fremme Distrikts-Magaziners Anlæg i Island.

Han finder vel, at det maatte forekomme besynderligt, at

Stifterne vare fritagne for Regnskabs Aflæggelse, men da deels

disse Mænd maatte antages at være fuldkommen paalidelige,

f^eels en slig Bestemmelse kunde opmuntre Andre til Efter-

ligning, troeile han, at ogsaa dette burde gaaes ind paa. Heri

vare ogsaa Cancelliet og Rentekammeret enige. — Rentekam-

nierets Relat og Resol. Protok. 1828 B, Nr. 291.

Iridbemeldte af Sysselmand Sveinbjornsen forfattede

f^egulaliv for det af Præsien John Steingrimsen og Rep-

styrerne Magnus Androsen af Berghyi og John Einarsen

3f Kopsvaln, saml Student Grim Johnsen af Skipholt

oprettede saakaldte N(5dhjælps-Anlæg for Hrunamanna
fiep i Scindcr-Amlet i Island, ville Vi allern. have stad-

føslel, dog saaledes, al de Tillæg li! Regulalivet, som
1 Overeensstemmelse med sammes § 1 1 muligt af Stif-

terne sildigere iilf()ies, blive nærmere at approbere af

Stiftamlmanden i Island, lil hvem ogsaa de nuværende
og efterkommende Bestyrere af Nodhjælps-Anlæget have

aarligen al indgive Beretning om dets Stalus og Frem-

og han anmodes om at vælge et passende Subjekt til at

afgaae til Veterinairskolen, samt derom at anmelde det

Forniidne for Kammeret. Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. '264.
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1828. gang m. v. Og bliver icivrigt at tilkjendegive fornævnte

27. August. Stiftere Vor allerhciiesle Tilfredshed med bemeldte deres

Foretagende. — Frederiksberg den 27. August 1828^

[Bilag],

Regulativ - for del inden Hrunamanna-Rep af Sira

J6n Steingrimsson^, Repstyrerne Magni^s Andrésson og

'3 communiceret Stiftamtmanden i Island, P. F. v. Hoppe,

ved Rentek. Skriv. 13. Septembr. 1828 til Efterretning og

Iagttagelse, samt til videre fornoden Bekjendtgjfirelse for

Vedkommende. Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 265,

Regulativet og de samme ledsagende tre Gavebreve ere

her trykte efter en af daværende Sysselmand i Arnæs Syssel

Thord Sveinbjornsson forfattet Oversættelse, skreven med

hans egen Haand, da Udgiverne ikke have kunnet komme

i Besiddelse af nogen Afskrift af Originalerne,

^3 De Gavebreve, hvorved de her nævnte Personer have

grundet Stiftelsen, lyde i Oversættelse saaledes

:

I. Længe har jeg næret det Onske, at kunne blive

Ophavsmand til et eller andet Foretagende, som kunde

nytte dette Rep, hvor Guddommens milde Forsyn har i

afvigte mere end 18 Aar forundt mig at nyde mangfoldig

Velsignelse og fornoieligt Liv. Min hciitelskede, salige

Ægtehustru Gudrid Sigurdardatters Exempei har ikke

lidet hertil opmuntret mig, da hun skjenkede til det Rep,

hvor hendes fbrste Ægtemand, sal. Landphysikus John

Svendsen, var bosat og begraven, en betydelig Pengegave,

istedetfor at sætte ham et Gravmæle eller andet saadant

Erindringstegn, som gjOr liden anden Nytte, end fornKie

Betragterens Oine. — Dette hendes Menneskekjærligheds

Exempei vil jeg nu fdlge, ved at give til hendes Erindring

Hrunamanna Rep 120 Pd. Smfir, 40 Pd. Rug og 40 Pd.

Fisk, som jeg bestemmer skal være et lille Grundlag til

Fedevarers Magazin for Reppets Bonder, sodi i paakom-

mende Tilfælde behcSvede at sbge Laan, og dog enten selv

ere vederhæftige, eller kan forskaffe sig suffisant Cau-

tionist. — Jeg nærer det Haab, at dette mit velmeente

Foretagende ikke alene nyder udeelt Bifald af alle Reppets

BOnder, men tilhge erholder klækkeligt Tilskud og For-
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J6n Einarssoii, samt Student Grfmur Jénsson i Efteraaret 1828.

1827 anlagte og slifLede Fodevarers-Magazin. 27. August.

mereise ved frivillige Gaver, efter Enhvers Ædelmodighed

og Formue. — Hruna den 20. Oktobr 1827.

Jon Steingrimsson.

II. Herved gjcire vi Undertegnede vitterligt, at til vore

i sidstafvigte Aar hensovede salige Fædre, Andres Nar-

vesens og Einar Johnsens Erindring give vi idag 80 Pd.

SmiJr, 80 Pd. Rug og 80 Pd. Fisk til det Fodevarers-

Magazin, som vi, tilligemed S. T. Præst Sira Jon Stein-

grimsson, have foresat os at oprette i Hrunamanna Rep,

og hvortil han har lagt Grundlaget. Denne vores Gave

skal være vedvarende Erindringstegn efter vore hbiligen

savnede Fædre, som med Raad, Daad og Duelighed gav -

nede dette Rep i 30 Aar. Den skal tillige være Beviis

paa den Kjærlighed og Taknemmelighed, som vi bestan-

digen ofire deres Minde, for den virksomme Omhu, de

bestandigen til deres Dcidsdag bare foi vores sande Lykke,

og for de betydelige Midler, som de efterlod os, og hvor-

ved de, saavidt det stod i deres Magt, lagde Grundvolden

til vores timelige Velgaaende. — Denne vores ovennævnte

Gave vide vi ikke bedre at anvende, end ved at bestemme,

at den skal blive vores kja^re Fodercp til et Rednings-

middel i paakommende Dyrtid. — Hrunamanna-Rep den

23. Oktobr. 1827.

Magnus Andresson, Jon Einarsson.

III. Jeg har i næsten 50 Aar, fremfor mange Andre,

i denne min Ftidercp, Hrunamanna-Reppen, nydt mang-
foldig Guds Velsignelse og et fornoieligt Liv, forst efter

mine gode Forældres, sal. Jon Jonsens og Valdis Olafs-

datters Foranstaltning, 'og siden, efter deres dødelige Af-

gang, med min inderhg savnede og varmt elskede Ægte-

Hustru, sal. Thorbjarg Magnusdatter, som med virksom

Duelighed, Agtpaagivenhed og Iver sbgte at foroge min

Velstand. I disse mine elskede hensovede Venners Erin-

dring giver jeg da idag 40 Pd. Smor, 40 Pd. Rug og 120

Pd. Fisk til det Fodevarers-Magazin, som i dette Rep af

os Vedkommende bliver stiftet. Denne Gave skal da være

Beviis paa den Kjærlighed, Agtelse og Taknemmehghed,
som jeg uafladeligen nærer for disse mine elskede hen-
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1828. 1) Denne Stiftelse skal benævnes: nrunamanna-

27. August. Reps Nodhjæips-Anlæg. — 2) Stiftelsens fi5rsle Oiemed
^^^''^^

er: at samle og altid have i Beredskab i del mindste

saa meget Forraad af de Fodevarer, som ere Bonden

de nbdvendigste, nemlig Smor, Fisk og Korn, som Stif-

telsens Tilsynsmænd ansee tilstrækkeligt til, for en heel

Vinter, at fremfode 10 af Reppens fattigste BOnder med

deres Familie i trængende Dyrtid. Hvad Anlægget kan

blive stcirre, er cinskeligt og antages med Taknemme-

lighed. — 3) Stiftelsens Indtægter ere for det Fbrste

alene de frivillige Gaver, som en eller anden ædel-

modig og formuende Indbygger af Hrunamanna - Rep

vilde ofTre til denne nyttige Stiftelses Fuldkommenhed,

hvortil han kunde anlediges : a) ved et eller andet mærk-

værdigt og glædeligt Tilfælde i hans Liv, som f. Ex.

Giftermaal, forste Barns Fodsel, Restitution af farh'g

Sygdom, og saa fremdeles; - - b) kunde Een eller An-

den, som elsker Slægtninge og Pligt, ved Gave til Stif-

telsen ville opretholde sine hensovede Venners Erindring;

— c) maatte og dertil lægges det, som en Vederpari

ved de offentlige Forligs - Prover l'riviiligen vilde dertil

give. AU det, som har nogen Værdie, maa til Stiftelsen

gives for det Forste. — 4) Stiftelsen staaer under dens

ovennævnte Stifleres nærmeste Opsyn, saalænge disse

leve eller opholde sig inden Hrunamanna-Rep, og ville

tage Deel i Bestyrelsen. Men naar de enten ved Dodén

afgaae eller bortflytte, overtager Præst-en til Hruna og

bemeldte Reps Repsiyrere Ncidhjælps - Anlæggels nær-

meste Opsyn og Anvendelse, under Sysselmandens Til-

syn og Deeltagelse. -
5) Ncidhjælps-Anlæggets Bestyrere

paaligger: a) at forskaffe Ncidhjælps-Anlæggets Fode-

sovede Venners Erindring. Jeg iinsker og haaber, at dette

mit velmeente Oiemed bliver, baade for den nærværende
r

Og efterkommende Tid, til den stOrst mulige Nytte for

ovennævnte Reps Indbyggere. — Skipholti den 24. Oktbr.

1827.

Grimur Jonsson.
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varer bekvemt Locale paa sikkert Sted; — b) at for- 1828,

skaffe stærke og vandtætte Kasser for SmSrret, og paa- 27, August,

see, at det saaledes behandles, at det saa længe muligt

kan gjemmes; — c) at staae for Ombytningen af de

Midler, som Stiftelsen maalte blive Eier af, for de Fod e-

varer, som for nævnes, samt at foranstalte de Føde-

varer, som formedelst Alder staae Fare for at bedærves,

ombyttede for andre nye af samme Sort; — d) at fore-

staae Udlaanet til Reppens fiønder af Nodhjælpcns Føde-

varer, og bestemme, hvilke dertil ere værdige efter

Omstændighederne; — e) at indkræve Nødhjælps - An-

læggets udestaaende Laan og modtage samme, samt

bvad Andet til Stiftelsen bliver enten givet eller belalt

;

— f) at forskaffe en af Sysselmanden aulhoriseret Pro-

tokol eller Rog, hvori skal af dem indføres Stiftelsens

Ind- og Udgjæld, med Dag og Dalum, naar Noget mod-

tages eller afleveres, af hvem og til hvem; — g) aar-

*>oen den 20. Oktober at aflægge til Sysselmanden

tydelig og med Reviser documenleret Regning for Stif-

telsens Ind- og Udgjæld det afvigte Aar. Dog fritages

Stifterne fra denne Pligt, saalænge de have Opsyn med

Nødhjælps- Anlægget. — 6) Nødhjælps - Anlæggels Til-"

synsmænd bør, i indtræffende haarde Aaringer, deraf

udlaane Reppeis Rønder det som Enhver mest behøver,

og saa meget, som for ham med største Sparsommelig-

bed og i Relraglning af hans amire Omstændigheder
*ian forslaae til Livets Vedligeholdelse. Purfatlige Rønder
bave hertil Fortrinsret. De dovne og om egne Sager

skjødesløse bør mere sparsomt end Andre tildeles

fljælp. De Formuende kan ogsaa erholde Laan, saa-

fi'emt Stiftelsens Midler lilstrække, eller med dem om-
byttes en Sort Fødevarer for en anden, som Anden
niaatte trænge til. Ingen udenreps Ronde maa erholde
Laan, undtagen i gode Aaringer. — 7) Det, som af

Nødhjælps-Stiftelsen er udlaant til En, bør han i samme
Sort igjea at have betalt inden Midtsommer næstefter,

IX, B, 21
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1858. med mindre Tilsynsmændene ansee en anden Sort for

«^rT^'^*^ SlifLelsen mere IjenliG:, da det er Skyldneren tilladt at
27. August. j Dl j

betale i denne. For hver laanle 20 Fiske betale de

Formuende 22 Fiske tilbage, men de Fattigere 2 1 Fiske,

— 8) Det Laan af Nødhjælps - Stiftelsen, som maalte

indeslaae i et Stervbo, bor have samme Fortrinsret

til Betaling, som Umyndiges og Fattiges Midler. —
9) Nddhjælps- Stifteisens Opsynsmænd maae dele For-

retningerne mellem sig, dersom de vil, saaledes at Een

modtager Indgjælden og afleverer det, som skal ud-

svares, og indforer begge Dele i Protokollen, som f6r

er meldt. Een staaer for Regnskabets Aflæggelse, den

Tredio for Indfordring af det Laanede, men Alle b(5r de

lige slaae til Ansvar for det ved forefaldende Afleve-

ringer Manglende. Det ansees Ijenligst, at det paa Korn-

og Smiir- Kasserne brændes eller mærkes, hvormeget

de holde. Fisken modlages, gjemmes og udleveres

efter Tal og Vægt. — iO) Nodhjælps-Stiflelsens og P'attig-

kassens Forskjel er, at Nodhjæips-F5demidlerne anven-

des fornemmelig til Bondernes Livs Vedligeholdelse i

indtræflende Dyrlid. Fattigkassen derimod til at for-

sorge Faltiglemmer, som ofte uventet komme paa Rcp-

pcls Underholdning. Det kunde og muligen indlræfl'e,

hvis Fattigkassen formeredes og gjordes frugtbringende,

at Bøndernes Exlraudsvar til Fatligicmmers Underhold-

ning engang i Tiden kunde nedsættes. — 11) Dette

Regulativ indskrives i Stiftelsens Protokol, Efterkommerne

til Efterretning, men Nodhjælps-Anlæggels Stiftere have

Ret til, med Sysselmandens Samtykke, at gj(5re det Til-

læg hertil siden, som de finde for tjenligt, hvilket da

btir tegnes bagved Regulativet, med Stifternes Navne

under. — Arness Syssels Conloir den 6. Novbr. 1827.

Th. Sveinbjdrnsson.

2. septbi. Cancellie-Piakat tor Danmark, ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Danmark og Schweitz.IIII
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Khavn den 2. Septembr. 1828. — Publiceret ved 1828.

Landsoverretten i Island den 24. Novbr. 1828, samt i Synodal- 2. Septbr.

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1828, og udvidet tillsland som
ligefrem gjeldende ved Canc. Skriv. 23. Mai 1829 (Stiftamts-

Skriv. 28. Septbr. 1829, publiceret ved Landsoverretten' den

12. Oktobr. s. A.). — Canc. 2. Departem. Registrant XXIX,
167 (1828, Nr. 582»). Original -Aftryk hos Schultz. CoUeg.

Tid. for 1828, S. G()5-6()7. Qvart-Forr. for 1828, S. 117—
II85 Schou XIX, 575-676. — Islandsk: „Cancelli-Plakat

fyri Danmbrku", i den af den islandske Landsoverret ifolge

Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger

m. V., S. 266—267. Ved en Feiltagelse anføres der (S. 262),

at denne Plakat skulde være udvidet til Island af Cancelliet

den 28. Septbr. 1829, hvilket er Datum af Stiftamtmandens

Communication af Canc. Skriv. 23. Mai s. A.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse imellem Danmark og den Schweitzerske For-

bunds-Stals 22 Canloner.

Efterat der er afsluttet Convention belræffende en

gjensidig Ophævelse af Afdragsrelten imellem de kgl.

danske Lande og den schweitzerske Forhunds-Stals 22

Canloner, blive de Bestemmelser, som indeholdes i denne

Convention, herved bekjendlgjorte lil Efterretning og be-

hcirig Iagttagelse, forsaavidl Kongeriget Danmark angaaer.

1) Ved ingensomheist Formues Udforsel fra Konge-

riget Danmark, Ilertugdommene Slesvig, Holsten og

Lauenborg lil den schweitzerske Forbunds-Stats 22 Can-

loner, eller fra den schweitzerske Forbunds - Slats 22

Canloner liPKongeriget Daomark, Nertugddmmene Sles-

vig, Holsten og Lauenborg, skal noget Afdrag, (gabella

hereditaria) eller Udvandrings-Afgift (census emigralionis)

erlægges, hvad enten saadan Udførsel skeer formedelst

tilladelig Udvandring, eller formedelst Arv, Legat, Med-

gift, Gave, Kjob, Mageskifte, eller paa anden Maade. —
2) Denne Frihed skal strække sig saavel til det Afdrag

og den Udvandrings- Afgift, der ellers vilde indflyde

i de landsherrelige Kasser, som og til det Afdrag og

den Udvandrings - Afgift, som ellers maatte tilflyde

21*
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828. Slæder, Distrikter, Kæmnerier, Stifter, Kloslere. Kirker,

^^^^ Palrimonial-JurisdicLioner, Corporalioner, Godsbesiddere,

eller bvilkensomhelst anden Privalbereltiget. — 3) Dog

skulle de Afgifter, som ere indførte eller maatte blive

indforte enten i den ene eller den anden af de contra-

berende Stater i Anledning af KjUb, Mageskifte, Arv,

Legater eller Gaver, og hvilke ogsaa blive al erlægge

af de i Landet forblivende Undersaalter uden Hensyn

paa Formues Udforsel, ikke herved være ophævede. —
i) Samtlige forestaaende Bestemmelser skulle strække

sig saavel til alle ved den gjensidige Udvexling af de

herover udfærdigede Declarationer (hvilken bar fundet

Sled den 12. Januarii d. A.) allerede opstaaede, som

til alle fremtidige Tilfælde. — Det kgl. Danske Cancellie

den 2. Septembr. 1828.

septbr. Kongelig Resolution ang. Tilladelse til Ud-

ffirsel af Heste og Hornqvæg fra Island til Orkn-

6erne. Frederiksberg den 17. Septbr. 1828. —
I Rentekammerets Forestilling 9. Septbr. bemærkes, at Directi-

onen for den grcinlandske og færdeske Handel havde tilmeldt

Kammeret, at den danske Consul i Lcith, P. Borthwick, Iwem

Directionen skylder nogen Forbindtlighed, baade fordi han i

endeel Aar har besorget dens Breve til Handels-Inspecteuren i

Nord-GrtSnland afsendte med de fra England udgaaende Hval-

fanger-Skibe, hvorved Befordringen vinder meget i Hurtighed,

og fordi han tillige ofle har baaret Omsorg for ved samme
Leilighed at forsyne Landet med ny Vaccine for at forebygge

Smitte af de naturlige Kopper blandt de IndfOdte — har, paa

Begjæring af en John Robcrtson i Stiiimness paa de Orcadiske

Oer, forlangt nærmere Oplysning om, hvorvidt han, uden dertil

erholdt speciel Tilladelse, turde udfbre fra Island og Færberne

et Antal af 70 til 80 Heste og 4 til 5 Stkr. Homqvæg, samt

om det var tilladt der igjen at indfc3re Varer fra Skotland. —

'

Kammeret bemærker, med Hensyn til den ved For. 11. Septbr.

1816 § 3 bestemte Afgift af Handelsskibe, som gaae til Island,

at da Ansøgeren ikke agtede at foretage nogen Handels -Spe-

culation, men hans Hensigt blot var, som Consulen havde op-

lyst, at forsijge paany at udbrede den mindre, men for de

ringere Jordbrugere paa de orkadiske Oer bedre skikkede
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Hésterace, der nu næsten ganske er fortrængt ved IndfEirsel af 1828.
store Heste fra England og Skotland, har Directionen med -n^-^^

Hensyn hertil henstillet, om ikke Ansøgeren, naar han ind- ^^P^^''-

skrænkede sig til i Island blot at afhente og udfare det op-

givne Antal Kreaturer, mod contant Betaling kunde tilstaaes

det dertil fornQdne BeseiUngspas, uden derfor at erlægge den

ellers bestemte Afgift, eller om der ikke, hvis han agtede med
Varer at dække IndkjHbet, kunde forundes ham en efter Om-
stændighederne passende Moderation i Afgiften. — Denne

Moderation bifalder Kammeret, og foreslaaer en 10 Rds. Af-

gift pr. Læst. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1828 C, Nr. 321.

Vi tillade allern. John Roberlson af Slr5mnæs paa

de orkadiske Oer dertil at udfore fra Færcierne og Is-

land el Antal af i det hoieste ialt 80 Ilesle og 4 å 5

Sikr. Ilornqvæg saaledes, al de, forsaavidt de indkjdbes

paa Færøerne, betales conlant, og at der, forsaavidt

Indkjcibel maalle skee i Island paa samme Maade, ikke

bliver af ham at erlægge den ved Vor Forordning af

^1. Seplembr. 1810 beslemle Afgift for Meddelelsen af

^et dertil forncidne Bescilingspas, hvorimod han, saa-

fi'emt han agter al dække sit Indkjdb paa sidstnævnte .

Sled ved derlil al oversende Varer, har at erlægge 10

^^bd. rede Scilv pr. Commercelæst af Skibels Dræglig-

hed, istcdelfor den ovenmeldte ellers for fremmede

Skibe befalede Afgift. — Frederiksberg den 17. Sep- ^

tembr. 1828.

Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn 20. septbr.

den 20. Septbr. 1828. — Pubhceret ved Landsover-

'•etten i Island den 24. Novembr. 1828, samt i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik 1829, og skulde gjelde for Island i

Halvaaret fra 1. Januar til 30. Juni 1829 [Flak. 11. Mai 1819);

jevnf. Sunnanp(5st. 1835, S. 43 Anmærkn. — Canc. 2. Depart.

^egistr. XXIX, (^\B2S, Nr. 641). Original -Aftryk hos

Schultz. CoU. Tid. for 1828, S. 737-738. Qvart-Forr. for

^S28, S. 127; Schou XIX, 581.

Plakat, angaaende Qvarlals- Coursen for Oktober,

November og December Maaneder 1828.
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1828. Af den i Overeensstemrnelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 lit Qvartalscoursens Be-
20. Septbr. '

slemmelse anordnede bestandige Conimillee er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1828 skulle modtages i alle de S5lvbeta-

iinger, der, efter allerhoistbemeldle aabne Brev, kunne

afgjSres med Rigsbanksedler, bestemt (il 2l2Vs imod

100 Species eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.

S6lv i alle foranforte Tilfælde kan betales med \

Rbdlr. 6 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongelige Danske Gancellie den 20.

Septenibr. 1828.

éo. Septbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Synsforretning

over Grenivik paa Grimso og Betalingen for

samme. Khavn den 20. Septembr. 1828. —
Rentck. IsL Copieb. 7, Nr. 288.

I Anledning af, at Leilændingen paa Gaarden Ytri-

Grenivik paa Grims(5 under Mcidrevalle Klosters Gods,

Repstyrer Jon Jonsson, har erklæret at ville fraflytte

Gaarden, saafremt dens Landskyld ikke blev nedsat,

paa Grund af den Gaarden tilfoiede Skade ved Ned-

styrtning af en Deel af det dertil horende Fuglebjerg,

har Hr. Amtm. ladet afholde en Synsforretning over

bemeldte Gaarden tilfdiede Skade, hvorved AfTældningen

er ansat til 20 Alen aarlig, og ved under 22. Novbr.

f. A. at tilstille Kammeret fornævnte Forretning, har Do

derhos andraget paa, at De, omendskjondl Nedsættelsen

efter Deres Formening ikke burde være ^stbrrc end 8

å 12 Alen aarlig, dog maatte blive bemyndiget til at

bevilge et storre Afslag i Landskylden, saafremt Gaarden

ellers ikke fordeelagligen kan blive bortbygsleL

I tjenstl. Gjensvar herpaa skulde vi ikke undlade

at melde, at Kammeret maa overlade til Hr. Amtm. at
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foranstalte ovennævnte Gaard bortbygslet med et saadant 4828.

Afslag i Afgiften, som De efter Omstændighederne finder

nødvendigt og passende, ligesom vi ogsaa derhos moae

anmode Dem om at tillægge Administrator Ordre til at

il
fore den Nedsættelse, som bevilges Loilændingen, ti!

Afgang i vedkommende Regnskaber, om hvilken For-

anstaltning vi iovrigt forvente os af fir. Amtm. meddeelt

nærmere Underretning,

I Henseende til Kammerraad og Sysselmand Briems

Andragende, om al tilstaaes 2 Rbd. Selv for Synsforret-

ningens Afbjemling, og at hver af de tvende Synsmænd

ligeledes maatte blive tiUtaaet i Rbd. 48 Sk. Solv, til-

lader Kammeret paa forventet allern. Approbation, at

disse 5 Rbd. SOlv for denne Gang afholdes af Modrc-

valle Ombuds Indtægter, og saalcdes passere til Udgift

i Administrations-Regnskabet for indeværende Aar, imod

at Hr. Amtmandens Ordre til Adminislralor, hvori denne

Skrivelse paaberaabes, derhos fremlægges tilligemed

Vedkommendes Qvilteringer; men skulde lignende For-

retningers Afholdelse paa H. Maj*" Gods i Nord- og

Oster-Amtel for Fremtiden blive nodvendig, da bor ved-

kommende Leilændinger, paa hvis Forlangende de af-

holdes, selv udrede de dermed forbundne Omkostninger,

saaledes som lir. Amtm. i fornævnte Deres Skrivelse

har foreslaaet. — Rentekammeret den 20. September

4828.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 27. septb

og Oster-Amtet, ang. Fremgangsmaaden mod dem,

der ikke ville modtage Repstyrer- Bestillingen.

Khavn den 27. Septembr. 1828. — Canc. s. Dep.

Brevb. 1828, Nr. 2454.

Efter at Cancelliet havde modtaget lir. Amtmands

Erklæring af 7. Decbr. f. A. med Rilnge, i Anledning

af den hertil indkomne Ansøgning fra Bonden Gudmund

Olavsen af Vindhæli i Hunevands Syssel, om Eftergivelse
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-1828. af den daglige Mulkt, han ifolge Sysselthings Dom af

ir^""V 7. Oklbr. 1825 er ifalden, for ikke at have villet mod-
»7. bepibr. ^

tage Repstyror- Beslillingen i Vindhæli Rep m. ni., har

man over denne Sag brevvexlet mod del kongl. Rente-

kammer.

Man skulde nu, ved at tilbagesende samtlige de

med Sagen fulgte Bilage, til behagelig Efterretning og

videre Foranstaltning Ijensll. melde, at det hele Bel6b

af de Supplikanten idbmle daglige Mulkter kan ned-

sættes lil 10 Rbd. S6lv, saaledes, at hvad hiint Beliib

maalte overstige den anfcirte Sum, bor tilbagebetales

Supplikanten af Reppens Fattigkasse, saafremt han nu

erklærer sig villig til at tiltræde Bestillingen som Rep-

styrer; — hvorhos Gollegiet, i Overeensstemmelse med

hvad det kongel. Rentekammer derom har yltret, ikke

kan tilbageholde den Bemærkning, at der fra Amtets

Side burde have været draget Omsorg for, at det af

den Paagjeldende udviste Forhold, hvortil, efter hvad

Sagen oplyser, saavel hans unge Alder som Hensynet

til hans oeconomiske Stilling, og i Særdeleshed Andres

Tilskyndelser maae antages at have forledet ham, ei

havde foranlediget hans og hans Families totale Ode-

iæggelse. — Det kgl. Danske Gancellie den 27. Sep-

tembr. 1828.

27. septbr. Canceilie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd, ang. Bestemmelser om Formuens

Deling ved Ægtefolks Separation. Khavn den

27. Septcmbr. 1828. — Dette Circulaire er ogsaa sendt

til Stiftamtmanden og Amtmæntlene i Island. — Canc. 3. De-

part. Brevb. 1828, Nr. 2418«. Canc. 2. Depart. Brevb. 1828,

Nr. 2551. Original -Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i 4**.

Colleg. Tid. for 1828, S. 746-747 (uden at nævne IslandJ.

Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 12, 1. H., S. 339.

Da det stundom er Tilfældet, at det i de Vilkaar,

hvorunder Ægtefolk tilstedes at leve separerede i Hen-

1
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seende lil Bord og Seng. ei lydeligt beslemmes, om 1828.

det Formue - Fællesskab, som Ægteskab ordenllicviis ^^'T'^
)

n ^27. Seplb
medldrer, derved, indtil Gjenforening maalle finde Sted,

aldeles skal være ophævet, eller om de Bestemmelser,

der træffes angaaende det fælleds Bo. blot skulle være

foreløbige Hegler for dettes Brug og Afbenyttelse under

Separationen, og der, saavel naar der i sin Tid sporges

om endelig Skilsmisse, som i Tilfælde af den Enes Dod
under Separationen, kunne, i Mangel af slig noiagtig

Bestemmelse, opslaae Tvivlsmaal, saa skulde Cancelliet

tjenstl. anmode (Tit.) om, for Fremtiden, naar Separation

1 Uenseende lil Bord og Seng bevilges, at paasee, al

der i foranforte Henseende træffes en lydelig Bestem-

melse; hvorhos man ikke skulde undlade at tilfdie, at

nfian holder for, at det, for at undgaae Forviklinger, i

Almindelighed vil være hensigtsmæssigst, ligesom det

V6l og i de fleste Tilfælde bedst vil stemme overeens
f«ed Parternes Villie, at Formue -Fællesskabet ved Se-

parationen aldeles ophæves, hvilket dog naturligviis ei

6r til Hinder for, at det ved Ægtefolkenes Gjenforening

"den videre paany træder i Kraft. — Del kgl. Danske
Gancellie den 27. Septembr. 1828.

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd 27. septb

og AmtQiænd, ang. Indsendelse af Oplysninger

vedkommende Forbrydere. Khavn den 27. Septbr.

o^O
. — Dette Circulaire er ogsaa afgaaet til Stiftamt-

inanden og Amtmændene i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb.
J828, Nr. 2418^5 2. Dep. Brevb. 1828, Nr. 2550. Original-
Aftryk som ..Circulaire", 2 Blade i 4'«. Coll. Tid. for 1828,
S. 748 (uden at nævne Island). Fogtm. ( Algreen-Ussing)

12, 1. H., S. 339-310.

t^a Cancelliet har bragt i Erfaring, at det under-
liden indtræffer, at der ved Forbryderes Aflevering til

O Canc. Circ. 81. Mai 1834.
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1828. StrafTeanslalternc ikke medfolge fnldslændige Oplysninger

^f'^^^^ Paacjeldendes F(5desled, FIjemslavn og vita an-

leacta m. v., saa skulde man Ijensll. anmode (Til.) ora,

behagcligen at paalægge vedkommende Rclsbeljente i

det Dem allern. anforlroede Ovriglieds-Dislrikt, naaren

Forbryder efter endelig Dom afsendes til en Slraffe-

' anstalt. u'6ie at iagttage de i Coliegiets Circulaire af

30, Septbr. 1820 indeholdte og senere ved Circulairer

af 4. August 1821 og 19. Oktobr. 1824 indskjærpede

Forskrifter. — Det kongel. Danske Cancellie den 27.

Seplembr. 1828.

27. Septbr. Rentekammer - Skrivclse til stiftamtmanden i

Island, ang. Opforelse af en Vindmolle ved Reykja-

vik. Khavn den 27. Septbr. 1828. — Rentek. isi.

Copieb. 7, Nr. 303.

Ved fir. Stiftamtm.' behagelige Skrivelse af 29.

Juli d. A. bar Kammeret modtaget en Anscigning fra

Landmand Andreas Thomsen, dateret Kjobenhavn den

18. April d. A., hvori han anholder om Tilladelse til

at maalle opfcire en Vindmbllo ved Reykjavik og der

drive Mcilleriet,

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at der ikke fra Kam-

merels Side haves Noget imod det Anscigte at erindre.
r

Rentekammeret den 27. Septembr. 1828.

n. oktbr. Cancellie • Skrivelse til den administrerende

Direction for Rjobenhavns Fattigvæsen, ang. Om-

kostninger ved en Patients Cnnr og Pleie paa

Almindelig Hospital i Kjobenhavn. Khavn den

11. Oktobr. 1828. — Canc. s. Depart. Brevbog 1828,

Nr. 2539.
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Under 22. f. M. har Directionen for Gancelliet an-

draget, at der er opstaaet Spcirgsmaal om, hvorledes

Kjobenhavns Faltigvæsen skal erholde Erstatning for et

Bel(3b af 45 Rbd. 62 Sk. S. og T., der ere medgaaede

paa en i det almindelige Hospital her i Staden indtaget

Drengs Cuur og Pleie, navnlig Haldor Thorgrimsen, S5n
' af en i Reykjavig bosat Mand.

Da velbemeldte Direction herover har forlangt Cau-

celliels Resolution, saa skulde man til behagelig Efter-

retning tjcnstl. melde, at da det af den vedlagte tilbage-

fdlgcnde Skrivelse med Bilag fra Stiftamtmanden over

Island erfares, at det ovennævnte Belcib ikke vil kunne

tilveiebringes hos vedkommende Fatligcommune i Is-

land finder Gancelliet, at sammes Refusion efter Om-

stændighederne maa bortfalde. — Det kongel. Danske

Gancellie den 11. Oktobr. 1828.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtnnanden og Bi- ii. oktbr.

skoppen over Island, ang. Anvendelsen af oplagte

Degnepenge af Mo8ruvalIa Kloster. Khavn den

11. Oktobr. 1828. — Canc. l. Depart Brevbog 1828,

Nr. 2743. '
'

Hr. Stiftamtm. og D. Hfiiærv. have ved behagelig

Skrivelse til Gancelliet af 20. Februar f. A. indberettet

til delte Collegium, at Degnepengene af Mddrevalle

Kloster ere i Aarene 1824 og 1825 af Enkefrue, Con-

ferentsraadinde Thorarensen indbetalte til Stiftet for de

10 Aar: 1805 til 1815 med 42 Rbd. 3 Mk. S. og T.,

og for de 9 Aar: fra 1815 til 1824 med 229 Rbd. Scilv;

men at disse Penge, der, naar Degnepladsen er vacant,

O Stiftamtmanden i Island fandt, at Reykjaviks Fattig-Com-

mission havde Anledning til at undslaae sig for at betale,

deels da Drengen var reist syg fra Island, uden at Fattig-

væsenet blev anmodet om at besørge ham helbredet, deels

fordi den ikke saae sig istand til at udrede Beltibet.

I
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1828. hvilket her er og har været Tilfældet, pleie at udbetales

11. Oktbr. med 25 Rbd. 3 Mk. S5lv anrlia;, ikke ere indkomne fra

Klosterets Adniinistrator for de 2 sidstafvigte Aar; og

De have derhos andraget paa, at der maalte bevirkes

en kgl. Resolulion for, at ovenbemeldte Degnepenge af

Modrevalle Kloster maalte anvendes til de nodvendige

Omkostningers Bestridelse ved at prove den indbyrdes

Underviisnings - Methodes Indforelse i Reykevig Byes

Skole.

Cancclliel har i denne Anledning brevvexlel med

del kgl. Rentekammer, som har frqmsendt og tiltraadi

en fra Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet indhentet

Erklæring, der gaaer ud paa, at de omhandlede Degne-

penge synes nærmest at burde komme Norder- Amtet,

elier det Sogn, hvori Modrevalle Klosters Jorder ere

beliggende, tilgode, samt derhos yttret, al denne Anven-

delse dog i ali Fald ikkun bcir indskrænke sig til de til

1824 oplagte Degnepenge, til hvilken Tid Kiostergodset

var overladt daværende Amimand over Nord- og Osler-

Amtel, Conferentsraad Thorarensen, i Forpagtning, under

Vilkaar tillige at afholde denne Udgift, thi siden 1824 '

har Godset været administreret for kgl. Regning, og

det vilde saaledcs egenllig blive den kgl. Kasse, som

skulde give delle Bidrag.

Ved Ijenstl. al tilmelde lir. Stiftamtm. og D. Iloiærv.

Ovenstaaende til behagelig Underretning, skulde Can-

celliet lige Ijensll. tilfijie, at Deres ovenberorte Forslag

efter disse Omstændigheder ikke kan bevilges, men at

delte Collegium under D. D. af Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet har udbedet sig nærmere Forslag tilde

omhandlede Degnepenges Anvendelse, overeensstem-

mende med den nævnte Erklæring. — Det kgl. Danske

Cancellie den 11. Oklobr. 1828'.

') B. D. Canc. Skriv, til Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet, hvorved han underrettes om det Stiftsøvrigheden

givne Svar, og anmodes om at indgive nærmere Forslag,
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Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd <828.

og Amtmænd, ang. Indskjærpelse af Loven om^I'^ktbr.

Skindodes Redning. Khavn den 14. Oktbr. 1828.
— Dette Circulaire er ogsaa sendt til Stiftamtmanden og Amt-
mændene i Island. — Canc. 2. Dep. Brevb. 1828, Nr. 27685

3. Dep. Brevb. 1828, Nr. 2568. Original-Aftryk som ..Circu-

laire", 2 Blade i 4*0. Colleg. Tid. for 1828, S. 784 (uden at

nævne Island). Fogtman (Algreen-Ussing) VIL 12, i. H.,

S. 865,

Da Cancelliet har bragt i Erfaring, at det, uanseet

de i For. af 4. August 1 81 9 indeholdte Forskrifter, ei

sjeldent indtræffer, at der, naar Nogen findes nedsjun-

ken i Vandet eller hængt, eller i anden saadan Forfat-

ning, der til den Forulykkedes Frelse udkræver ilie-

blikkelig Hjælp, ikke af dem, som blive Saadant vaer,

uopholdcligen anvendes de Redningsmidler, der staae

i deres Magt, saa skulde man ijensll. have (Tit.) an-

modet om, at drage Omsorg for, at Bestemmelserne i

den ovennævnte Forordning paa passende Maade ved-

ligeholdes i Almuens Erindring. — Det kgl. Danske

Cancellie den U. Oktobr. 1828.

*

Reskript til Amtmanden over Vester- Amtet, i7. Oktbr.

ang. Eftergivelse af Horstraf mod Boder til Ho-

4»angaaende Anvendelsen af oftmeldte Degnepenge til Op-
rettelsen af den i Deres Erklæring af 28. Novembr. f. A.

ommeldte og forhen af Dem paatænkte Skole efter den

indbyrdes Underviisnings Methode i Mo^iruvalla Klosters

Sogn
5 dog at dertil, i Overeensstcmmelse med det kongl.

Rentekammers Betænkning, ikkun anvendes Belbbet af

Degnepengene indtil Udgangen af Aaret 1824". Canc. 1.

Depart. Brevb. sst. Ligeledes er Rentekammeret ved

Canc. Skriv, af s, D. meddeelt Underretning om de til

Stiftsdvrigheden og Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet

meddelte Svar. Canc. 1. Dep. Brevb. sst.

r



334 Beskr. ang. Eftergivelse af Horstrap.

<828. spitalet. Khavn den 17. Oktobr. 1828.— Canc.

1*^^*^ 3. Depart. Registr, 1828—1830, 126 C1828, Nr. 546).

Frederik den Sjelle &c. V. G. Vi give Dig hermed

tilkjende, at Vi, efter den af Gudrun Bjarnec^alter, Sig-

mund Andresens Hustru af Fremri-Brekku inden Stader-

hols Thingsogn i Dale Syssel under Vester- Amlet udi

Vort Land Island, derom allerund. gjorte Ansøgning og

Begjæring, samt Din derover afgivne Erklæring, allern.

ville have bemeldte hendes Mand eftercivet den Straf,

han for Iredie Gang begaael Hoer efter Anordningerne

har gjort sig skyldig til at lide, imod at han til Hall-

bjarnarCres Hospital erlægger en Mulkt af 12 Bbd. Scilv.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning al lilkjendegive. Befalende

Dig Gud! — Skrevet i Vor kgl. Residenlsstad KjOben-

havn den il. Oktobr. 1828. [ad mandatum].

18. oktbr. Rentekammer - Circulaire til Amtmændene i

Island, ang. Indsendelse af Gontrakter om Arre-

stanters Overfiirsel tilKjobenhavn. Khavn den 18.

Oktobr. 1828. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 339-341.

Da det oftere indtræffer, at de Skippere fra Island,

som medbringe Arreslanlere, der skulle afleveres til

Straffeanstalterne i Danmark, ei ere forsynede med en

Udskrift af den med vedkommende Sysselmænd ang.

Overfarten oprettede Conlrakt, ligesom og at Syssel-

mændene ikke herlil indsende Conlraklen, saa skulde

vi herved (jenstl. have (Tit.) anmodet om, at paalægge

samtlige Sysselmænd i N. N. Amt, hver Gang en Arre-

stant hertil nedsendes, at tilstille Kammeret den med

Skipperen oprettede Conlrakt, forsynet med Skipperens

Tilslaaelse for, at han har modtaget Arrestanten, samt

med lilfoiet Underretning om, hvad Dag Arreslanten er

taget ombord under Skipperens Varetægt og Forpleining,

for at den ham tilkommende Betaling derefter kan be-

regnes. lOvrigt maae Sysselmændene gjdres opmærk-
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som paa, at omendskj5ndt Reskriptet af 11. Septembr. -1828.

1816 fastsætter Belalirmen i det hciieste til 1 Rbd. Sc5lv :
—

. 18, Oktbr.
aaglig, saa bor de dog see at træffe en billigere Accord,

naar Saadant efter Omslændighederne maa ansees pas-

sende. — Rentekammeret den 18. Oktobr, 1828.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over is. oktbr.

Island, ang. Betaling for Vasken ved Bessastad

Skole. Khavn den 18. Oktobr. 1828. — Rentek.

Isl. Copieb. 7, Nr. 342.

IfOlge den trufne Foranstaltning, hvorefter Lagenerne

til Disciplenes Senge paa Bessesleds lærde Skole vaskes

hver Maaned istedelfor 2 Gange om Aaret, er efter

Hr. Stiftamtm.' behagelige Skrivelse af 4. Juni d. A.

herved for de 8 Maaneder til Juni Maaned d. A. haft

en Udgift af 17 Rbd. 48 Sk. S. og T. mere end der

paaligger Oeconomus ved Skolen at afholde, og at De

derfor, i Forventning af Kammerets Approbation, har

ladet ovennævnte 17 Rbd. 48 Sk. S. og T. udbetale af

Skolens i den kgl, Jordebogskasse indestaaende Midler.

At denne af Hr. Stiftamtm. fdiede Foranstaltning

fra Kammerets Side bifaldes, skulde vi ikke undlade

herved at melde Dem til behagelig Efterretning. —
Rentekammeret den 18. Oktobr. 1828.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- is. oktbr

Amtet, ang. Eftergivelse af Mulkt for Helligdags-

brode. Khavn den 18. Oktobr. 1828. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 2619.

Foranlediget af den med Hr. Amtm.' paategnede

Erklæring af 15. August sidsti. hertil indgivne Ansog-

ning, hvori Bonden Jonas Johnsen af Hallsbæ anholder

om Eftergivelse af en Mulkt af 6 Rbd. 64 Sk. Selv, som

han, for paa en Helligdag at have begivet sig til Soes^

for at optage sin Havkalve - Lod, der i paakommende
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1828. Uveir slod Fare for at tabes, tilligemed den Fangst,

^^'"^j^^ som mulig derpaa kunde have været pjort, ved en Po-

litierelsdom er liifunden at betale for Helligbrode, skulde

Cancelliet, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

ejorelse, tjenstligst melde, at den idømte Mulkt i nær-

værende Tilfælde kan bortfalde, i Betragtning af, at

den afsagte Dom, med Hensyn til de med den paatalte

Handling forbundne særdeles Omstændigheder, ikke

skjonnes at have været aldeles velgrundet. — Det kgl.

Danske Cancellie den 18. Oktobr. 1828.

28. oktbr. Caiicellie-Circulaire til samtlige stiftamtmænd

og Biskopper, samt Amtmændene i Danmark og

Island m, . v., ang. Indretningen af Kirkedfire.

Khavn den 28. Oktbr. 1828. — Canc. i. Depart.

Brevb. 1828, Nr. 2857. Original -Aftryk som ..Circulaire",

2 Blade i 4*». Fogtman CAlgreen - tssing) VII. 12, 1. H.,

S. 383-384.

Det har under 7, d. M. behaget H. Majt. allernaad.

at befale, at ved nye Kirkers Opforelse alle Kirkedore

bor indrettes saaledes, at de aabnes indvendigfra udad,

og at det samme ogsaa bliver at iagttage, naar ved

Hovedreparationer af de Dele af de allerede tilværende

Kirker, der staae i Forbindelse med Kirkedorene,

saadan Forandring uden betydelig Bekostning kan skee.

Og n. Maj*, har derhos allern. villet, at Kirke-Eierne

skulle opmuntres til, ved de Kirker, som, foruden deø

udvendige Dcir, have en indvendig Dor til at aabne

indad, forelobig at lade, forsaavidl Omslændighederne

maatte tillade det, anbringe en let indvendig udad-

gaaende Dor, som da under Gudstjenesten kunde holdes

lukket, hvorimod den nuværende indadgaaende D(5r,

saavelsom den udvendige indadgaaende Kirkedcir, under

Gudstjenesten stedse maatte holdes aaben, og i den

Henseende fasthæftes med i Muren anbragte Kroge. —



CaKC. GiRG. ANG. InDRETMMG AF KiRKGDORE. 337

Hvilkel man herved tjenstligst skulde tilmelde (Tit.) til 1828.

behagelig Efterretning. — Det kongl. Danske Gancellie '^i^TTTT^

en 28. Oklobr. 1828.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 28. oktbr.

skoppcn over Island, ang. Sagen om Antallet af

Stadarhols Kirkes ftvilder. Khavn den 28. Oktbr.

1828. — Original i Bispe-Årchivet i Island. — Gane. 1.

Depai-t. Brevb. 1828, Nr. 2865.
4

Efter at have modtaget Rr. Stiftamtm/ og Deres

HSiærv.* Betænkning af 15. f. M., angaaende den hertil

indkomne Anscigning, hvori Eggert Johnsen, Præst til

Skards Sogn og Proprietair til Staderhols Kirke, an-

holder om, al del maa afgjores ved Lands Lov og Ret,

otn de bemeldte Kirke tilegnede 46 Qvilder rettelig til-

komme samme, samt om, at der maa meddeles ham Ud-

skrifter af Biskoppernes Registre og Visilals-Forretninger,

denne Kirke betriBfTende, skulde Canceiliet herved tjenslL

tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Iloiærv. til behagelig Bekjendt-

gjcirelse for Supplikanten, al Sporgsmaalet ang. Antallet

yf de Staderhols Kirke tilhorendc Qvilder bliver at afgjiire

ved Domstolene, og at Parterne i sin Tid, paa Begjæring

desangaaende, kunne erholde deels Originaler imod

Caution, deels Afskrifter for tilborlige Skriverpenge af

de ved Stiftet beroende, til Sagens Oplysning og Drift

henhcirende Doeumenter, — Det kgi. Danske Gancellie

den 28. Oklobr. 1828.

Plakat ang. Rang ft)r Conferentsraader, m. v, 29. oktbr.

Khavn den 29. Oktbr. 1828. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 25. Mai 1829, samt i Synodalforsamr

lingen i Reykjavik i Juli s. A., og udvidet til Island som lige-

frem gjeldende ved Canc. Skriv, 23. Mai 1829 (Stiftamts-Skriv.

28. Septbr, 1829, publiceret ved Landsoverretten den 12. Oktbr.

s. A.). ^ Canc. 2. Depaitem. Registrant XXIX,- 204 (1*^28,

'X 22
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^828. Nr. 787). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1828,

S. 810. Qvart-Forr. for 18-28, S. 141— 142; Schou XIX, 590.

.
Oktbi. _ Islandsk: ,,Konunglegt Plakat um Rang (upphel&ar stig)

Conferencerafea og holMngja Kaupmannahafnar Politiis og

sjåfarstranda Politiis", i den af den islandske Landsoveiret

iftilge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Samling af For-

ordninger m. V., S. 268. Ved en Feiltagelse anfiires der

(S. 262), at denne Plakat skulde være udvidet til laland af

Cancelliet den 28. Septbr. 1829, hvilket er Datum af Stiftamt-

. mandens Communication af Canc. Skriv. 23. Mai s. A.

Plakat angaaende Rang for Conferentsraader saml

Chefen for Kjøbenhavns Polilie og Kyslpoliliet.

Vi Frederik den Sjelle &c. G. V., at Vi aliernaad.

have beslullel, at Vore Conferentsraader herefter skulle

nyde Rang som Nr. 12 i anden Classe, ligesom Vi og

derhos ville have Chefen for Kjobenhavns Polilie og

Kyslpolitiel forundt Embedsrang med Nr. 5 i anden

Classe i Rangforordningen, saaledes som bemeldte Classe

er ordnet ved Vor Bekjendtgjorelse af 42. August 1808.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have at

relle. — Givet i Vor kgl. Residenlsslad Kjdbenhavn den

29. Oklobr. 1828.

29. oktbr. Kongelig Resolution ang. Omkostningerne ved

Uuderviisningen af en Dovstum paa Dovstumme-

Institutet. Khavn den 29. Oktobr. 1828. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1828 C, Nr. 371.

Den til den dovslumme Pige Sleinvor Thordardat-

ter fra Grund i Oeljord Syssel paa Island medgaaende

Sum for Ophold og Underviisning i Dovslumme-lnstilulet

her i Staden kan udbetales af den islandske Jordebogs-

kasse. — Kjobenhavn den 29. Oklobr. 1828.

L V

1, Novbr. Cancellie-Circulaire til Biskopperne i Danmark

og Island, ang. Kirkebonneii for de kongelige

Personer. Khavn den 1. Novembr. 1828. —



Canc, Circ. ang. Kirkebonwen, 33.9

Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1829. — 1828.
Original i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Brevb, 1. Novbr.
1828, Nr. 2899. CoU. Tid. for 1828, S. 811—812. Fogtm. -^^^
(Algreen-Ussing) VII. 12, 1. H., S. 371—372 (Reskriptet af

17. Oktbr.).

*

Hans Majestæt har under 17. f. M. allern. resolveret

saaledes:

Vi ville allern. have bestemt, at der i Anledning

af Vor hoislelskelige kjære Datler, Elendes kgl. Ilciihed

Prindsesse Wilhelmine Marie, og Vor hoitelskeiige kjære

Fætter, II. kgl. Iloihed Prinds Frederik Carl Christians

foreslaaende Formæling, skal fra Prædikestolene gjores

Taksigelse for denne for Os, Vort Kongehuus og

Fædrenelandet saa viglige Begivenhed, hvorved tillige

H, kgl. IliSiheds lykkelige Tilbagekomst til Fædrenelandet

erindres, og overlades det til Præsterne at vælge de

Udiryk, som de ved denne Leilighed maalle ansee mest

passende. — Taksigelsesbdnnen paabydes udenfor Kj9-

benhavn den f(5rste Sbndag eller at denne Vor allerh.

Uesolulion er kommen enhver Præst lilhænde. — Frem-

deles ville Vi allern. have bestemt, al der el'ler For-

mælingen skal, efter al der er bedet fra Prædikestolen

for Os, bedes for Ilendes Majeslæl Dronning Marie So-

phie Frederikke, for Ilendes kgl. Hciihed Kronprindsesse •

Caroline, for Hans kgl. Iloihed Prinds Christian Frederik

Og Gemalinde, Ilendes kgl. Iloihed Prindsesse Caroline

Amalie, for lians kgl. Ilciihed Prinds Frederik Carl Chri-

slian Og Gemalinde, Hendes kongel. Hciihed Prindsesse

Wilhelmine Marie, dernæst for Hans kgl. IlOihed Prinds

Frederik Ferdinand, samt de Ovrige kgl. Prindsesser og

det samtlige kgl. Arvehuus.

Hvilken allerh. Resolution Cancelliet herved Ijenstl.

skulde tilmelde D eres Hoiærv. lil behagelig Eftf^rretning

og videre Foranslaltning. ~ Det kgl. Danske Cancellie

den y. Novembr. 1828.

22»



340 Instrux for Lodsernb i RETKJAriK

1828. Stiftamts • Instrnx for Lodserne i Reykjavik

J!^' og Hafnarfjord. Reykjavik den 1. Novbr. 1828^
— Approberet ved Admiralitets-Skrivelse 2. Juni 1829, jevnf.

sammes Skrivelse 24. Juni 1830, Original-Aftryk paa offentlig

Bekostning. VidO Kloster 1828. 20 Sider i 8".

Instuux for Lodserne ved Rcykevigs og Havnefjords

Havne.

For at de Reykevig og Havnefjord anibbende Skibs-

førere og andre Vedkommende kunne va?re underret-

lede om de Lodserne paa disse Havne paalagte Pligter

og Ulslaaede Retligheder, bliver den dem under Dags

Dalo meddelte Instrux lierved bragt til offentlig

Kundskab.

1) De ved Reykevigs og Havnefjords Havne værende

Lodser, af hvilke ei bor ansættes færre end trende for

hver Havn, og i det mindste een ved hvert Sted være

bosiddende, saavidt muligt yderst paa Næssene, be-

skikkes af Amtet, efter indgivet Forslag afByfogden og

de eligerede Horgere i Reykevig, og have lige Retlighed

li! Lodsning paa begge Havne, uden Hensyn til hvor

de cre ansatte. I Almindelighed bor Ingen foreslaaes

til Lods paa disse Havne, der er under 25 Aar, og

. naar Nogen af Amtet er antaget, maa han strax lages

i Eed af Byfogden. — 2) Saasnart et Skib lader sig

see og gj(5r Tegn efter Lods, ved at hidse Flag paa

Toppen, eller i mdrkt og lykt Veir at losne Skud, skulle

Lodserne slrax gaae det imcide, saml bringe det til

Ankers paa don Havn, der af Skipperen forlanges, og

for at Skibene ei skulle opholdes er det Lodsernes

Pligt, især i den Tid af Aaret, da Skibe ventes, llittigcn

at holde Udkik; den ene Lods maa ei heller i denne

Henseende stole paa ellei; træffe Overeenskomst med

de andre, men de ere Alle lige pligtige, under Straf,

at gaae Skibet imcide, og den, som kommer forsi om-

bord, har alene Ret til Betaling; derfor fritages de og-

saa, i Overeensstemmelse med CanceHie -Skrivelse af

Reglement 1. Uecbr. 1841.
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29. Maji \SU\ for Retlens Besiddelse, Skydsfærd, Pligt- 1828.

arbeide og andre deslige personelle Forrelninger, der 1. Novbr.

kunne hindre dem i disse deres Pligters Opfyldelse. —
3) Lodserne ere pligtige, under Ansvar og Straf, efter

Omslændighederne, at mcide Skibene saa langt ude

som muligt, i det mindste een Mills Vel udenfor Næs-

sene, yderste Skjær og Fare. Komme Lodserne ei om-

bord fOr ved Skjærene, maae de paa ingen Maade

forskaanes, men efter indgiven Klage af vedkommende

Skippere eller Skibsciere og Rhedere vente sig, efter

Omslændighederne, ansete med passende Mulkt. Skulde

de ei engang komme ombord for ved Akeroen, og i

Havnefjords- Buglen ved Heiguskjæret, skulle de des-

uden være pligtige til, om forlanges, at indlodse Skibet

for Intel, med mindre Umuligheden af at komme tid-

ligere ombord tilbcirligen godlgjores. — 4) "Ved Ud-

Jodsningen maae Lodserne ei forlade Skibet f()r saa

langt ude, at det er aldeles uden Fare. — 5) Saaløenge

Lodserne opfylde deres Pligter, tilborligen oppasse

Skibene, som og ere tilstede og kunne faaes til Ud-

'odsning, maa ingen anden Uberettiget befatte sig med
at lodse; c.]6v Nogen det, da har han gjort sit Arbeide

for Intet, og skal derhos, efter Omstændighederne,

mulkteres
, hvorimod Lodserne , som Intet forsomte,

alligevel faao Lodspenge. — 6) Naar derimod Lodserne

ikke sirax, efter at Signalet er seet eller hort fra

Landet, lade sig see i Baaden, for at komme Skibet

til Hjælp, er det Alle og Enhver tilladt, at fare ud og

hjælpe det i Havn ; naaer Lodsen imidlertid Skibet

udenfor de yderste Skjær og Fare, tilkommer ham
dog Lodspenge for at iodse det ind, og den, som

\

I

^

') Canc. Circ. til samtlige Amtmænd i Danmark, som med-

deler kgl. Resol. 9. Mai, ,tat Lodserne i Almindelighed,

om de endog ere Husmænd eller Inderster, maae være

, fritagne for Arbeide ved Veie, Kiiker, Skoler og andre

1 Præstationer, siden de ved slige Præstationers Opfyldelse for-

hindres fra persohligen at forrette deres Lodstjeneste". Coll.

Tid. 1824,S.318j Fogtm.(Å]green.Ussing)VU. 10,205^206.
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4828. kom fcirst ombord, V4; men kommer Lodsen ei om-

l.Novbr. bord fbr det er indenfor Skjærene, da beholder den,

som forst kom ombord, den hele Bclalin^g, og Lodsen,

fordi han viste Forsommelse, er ph'glig at hjælpe ham

at indlodso og faae det fortbiet, hvorforuden han kan

vente sig straffet eflcr § 3. — 7) Naar Skibet er i stor

Fare, lillades det Enhver at komme det til Hjælp saa-

snart muligt; dog nyder Lodsen fuld Betaling, dersom

Skibet reddes og han Intet forsommer i sin Pligt. —
8) Kommer Lodsen ud til et Skib, der ei har gjort Sig-

nal efter Lods, er Skipperen vel ikke pligtig at tage

ham ombord; men skeer dette, eller han paa anden

Maade betjener sig af Lodsens Veiledning, tilkommer

denne Betaling. — 9) Veiret skal agtes farendes, og

en Lods kan ikke vente sig befriet for Tiltale og Slraf

efter § 3, om han ikke kommer et Skib til Hjælp uden-

for de yderste Skjær, naar det er muligt at være ude

med et Firemandefar, og Signalet er gjort i Tide. —
10) Enhver Lods skal derfor være forsynet med et Fire-

mandefar, og paa det at det kan være kjendeligt fra

andre Baade, b(5r den midterste Dug i Seilet være

farvet med Rodt, eller en anden kjendelig Farve. Naar

Seil ikke fores, h'6v Baaden derimod fore et lille rSdt

Flag. Saadant Seil rnaac Lodserne ikke sælge til Andre,

uden at udtage den farvede Dug. Bandene, med Seil

og andet Tilbehiir, cre Lodserne pligtige til, under Straf

af en passende Mulkl, at forevise Ovrigheden, som og

de eligerede Borgere, naarsomhelst fordres. — 11) Derhos

b6r enhver Lods have paa sin Baad een eller Oere

Lærlinge, for at oplæres i Lodskyndigheden, at man i

Tiden kan beskikke nye Lodser af dem, og bor han

aarligen underrette Ovrigheden og de eligerede Borgere

om, hvem dertil er antaget, samt naar de formenes at

være udlærte, i hvilken Henseende der ei alene maa

hensees paa, at de kjende Farvandet og Mærkerne,

men og, at de forstaae at manoeuvrere et stort Skib,

saml, foruden Somandskab, besidde fornbdent Mod og

Raskhed. For ForsiJmmelse i Henseende til LærJingers
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Oplæreise maae Lodserne vente sig strængeligen ansete, 1828.

og det pnalægges Byfogden at have ndie Tilsyn med, 1- Novbn

at de i denne Henseende opfylde deres Pligter. — \

\2] Qvaranlaine-Forordningen af 8. Februar 1805 have

Lodserne al gjore sig ndie bekjendt med, og skal dem i

sin Tid deraf blive overleveret eetExemplar, paa det at

de ikke alene selv kunne holde sig Kongens Befalinger

efterreUcIi£;e om misiænkeliGe Skibes Behandling, menW c- Ajl

ogsaa være island til at meddele enhver ankommende

Skipper fornciden Oplysning. Skulde imidlertid, inden

den ovennævnte Forordning kan tilveicbringes, noget

mistænkeligt Skib gjore Tegn efter Lods, skulle de ikke

desto mindre strax gaae det imcide og lodse det i Havn,

men det forbydes dem, under haard Straf, at gaae om-

bord paa Skibet, hvorimod de skulle seile forud i Baa-

den og saaledes bringe Skibet i Havn. — 13) Det lil-

lades Lodserne indtil videre at tage den dem hidtil til-

slaaede Betaling for Lodsninger, nemlig:

A) For Indlodsningen, naar den er ikke over een

Miil, i Sommermaanederne, eller fra 1. April til 30,

Septbr. inclusivc;

For 6 Fods og derunder dybgaaende SMbe eller Far-

Ibier ... 2 Bbd. » Rbsk. Salv

(3 til 7 Fods . . . . . . 2 — 48 — —
7 8 — . . . . . . 3

8 9 — . . . . . . 3 — 48 — —
9 10 — ... ... 4

10 11 — ... ... 4 — 48 — —
11 12 — ... ... 5

12 13 — ... li*

. . .
— 48 — —

13 14 — ... ...
14 15 — ... ... — 48 — —
15 10 — ,. . . . . . 7

10 17 — ... ... 7 — 04 - —
n 18 ... 8 - 48 —
18 19 — ... 9 _ 48 - —
og saaledes for hver Fod 1 Rbd. Solv mere, naar Skibet

er over 19 Fod dybgaaende.
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1858. I Vinterraaanederne, eller fra 1. Oktobr. til 31.

1. Novbr. Marts inclusive:

For 6 Fods og derunder dybgaaende Skibe eller Far-

loier 2Rbd.48Rbsk.S6lv.

FodsO 111
7
/

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

3 — 12 —
3 — 72 —
4 — 3G —
5 —
5 — 60 —
a —
G — 84 —
7 — 48 —
8 — 12 —
8 — 72 —
9 — 56 —
10 — 00 —
11 — 84 —

14 - 15 —
16 " 16 —
16 - 17 —
17 - 18 —
18 - 19 — ......
og saaledes 1 Rbd. 24 Rbsk. S(5lv mere for hver Fod

Skibet er over 19 Fod dybgaaende.

B) For Udlodsniogen — naar Udseilingen fra Af-

seilingsstedet, indtil udenfor de yderste Skjær, eller til

det Sled, hvor Lodsen forlader Skibet, ikke er over 1

Miil — fra I. April lil 30 Septbr. inclusive:

For () Fods og derunder dybgaaende Skibe eller Far-

loier lRbd.30Rbsk.S6lv.

6 til 7 Fods 1 — 64 — —
7 • 8 — ... ... 2

8 - 9 — . . . ... 2 — 32 — -
9 10 — . . . ... 2 - 04 — -

10 11 — . ... 3

11 • 12 - . . ... 3 — 32 - —
12 13 — — 04 — —
13 14 —
14 15 — ... ... 4

16 - 16 — . . . ... 4 — 04 — —
16 . 17 — . . . ... 5 — 10 — -
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1 7 til 18 Fods 5 Rbd. 64 Rbsk. S5lv. 4 858.

18 - 19 — () _ 32 _ — i.Novbr.

og saaledes 1)4 Rbsk. Solv mere for hver Fod Skibet

er over 19 Fod dybgoaende.

Fra 1. Oklobr. lil 31. Marts inclusive;

For 6 Fods og derunder dybgaaeade Skibe eller Far-

I5ier . 1 Rbd. C)4 Rbsk. Selv.

i) lll

oo

8 - 9 —
g - 10 —
10 - 11 —
11 - 12 —
12 - 13 —
13 . 14 —
u - 15 —
15 - 16 —
16 - 17 —
17 - IB —
18 - 19 —

ri
i. 8 -

1 48 —
2 — 88 —
3 — 32 —
3 — 72 —
4 — 16 —
4 — 56 —
5 —
5 — 40 —
5 — 80 —
6 — 36 —
7 — 8 —
7 — 88 —

Og saaledes 80 Rbsk. Solv mere' for hver Fod, Skibet

er over 19 Fod dybgaaende.

C) Naar Indseilingen eller Udseilingen er over 1

Miil, saavel som i alle andre Tilfælde, hvor et Skib,

enten indenskjærs eller udenskjærs, lodses længere end

I Miil af samme Lods, for hver Miil af den 6vrige Di-

stance — fra 1. April lil 30. Septbr. inclusive:

Por 6 Fods og derunder dybgaaende Skibe eller Far-

tdier » Rbd. 3G Rbsk. Selv.

*3 til 7 Fods „ _ 40 — —
7 8 — „ _ 44 — —
8. 9— „_48— —
9 - 10 — „ _ 52 — —
10 . 11 ™ „ 56 — -
II - 12 — „ _ 60 — —
12 - 13 — » _ 64 — —
13 - 14 — , _ 68 ^
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^828.

1. Novbr.

14

15

1()

17

til 15 Fods »Rbd.72 Rbsk. Salv.

- 76 — —H) —
17

18 og derover dybgaaeode

Skibe

»

8() — -

I

Fra I. Oklobr. lil 31. Marts inclusive:

For O Fods og derunder dybgaaende Skibe og Far-

Idier »Rbd.45 libsk. Solv.

Fods

7

8

9

10

II

12

13

14

15

10

17

Ul 7

8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13 -
14 —
15 —
10 —
17 —
18 og derover dybgaaende

Skibe

»

I)

»

I)

I)

»

»

n

»

1

50

55

GO

()5

70

75

80

85

90

95

4

1 — 24 -
D) For halve Mile, Fjerdingdele og mindre Dele, Mile-

penge forholdsviis efter den for Miiedistancen fastsatte

Taxt. — E) Saaiænge Lodsen er ombord nyder han

der med sine Folk fri Kost og Tæring; men maa han

formedelst Modbor holde Scien to eller flere Jevndogn,

b'6r Skipperen, foruden Lodspenge, betale ham 1 Rbd.

Solv for hver Jcvndcign. — li) For at see, hvor dybt

et Skib slikker, ifald det ei af Mærkerne kan sees,

eller anderledes erfares, b'6v Skipperen forevise Lodserne

sin Oldermands -Seddel, Maalebrev eller andre Papirer

fra det Sted han kommer, som maatle vise Dybden. —
\6) Dersom et Skib, formedelst Vindens Forandring

eller haardt Veir, nddes lil igjen at sc5ge Havnen strax

efter at det er gaaet ud, bor Lodsen, om han er om-

bord og Skibet kan komme i Havn igjen, lodse det ind

for Inlel. 16) Til Opmuntring og Letlelse for den
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indenlandske Sofarl og Handel, erlægges, indtil videre, ^828.

ikkun -/s Betaling for de Skibe, som komme fra islandske 1. Novbr.

Havne, som og af dem, der allerede forhen i den samme

Sommer have været paa den Havn, der anlobes, og

der brugt Lods V — 17) Enhver Lods skal være forsynet

med denne Instrux, og er pligtig at forevise den for

Skipperen, tilligemed sil Beskikkelsesbrev, naar saadant

forlanges, som og at qvittere for den modtagne Betaling

efter nedenslaaende Formular-, Overbevises nogen

Lods at have forlangt og derefter modlaget over den

forordnede Belaling, skal Alt, hvad han har oppebaarel,

være forbrudt til Reykevigs Fattigkasse. — 18) Paa dét

at der kan vides, hvad Lodsen har faaet i Lodspengo,

som og iovrigt fores Control med, hvorledes han op-

fylder sine Pligter, skal han af Skipperne, naar han har '

lodset noget Skib, tage et Beviis derom efter neden-

slaaende Formular*'*, hvilket Beviis bor strax forevises

Byfogden, som paategner samme og indforer det i en

dertil aulhoriseret Protokol, som ved hvert Aars Udgang

maa indsendes til Amtols Eftersyn, — 19) Alle Sager

og Disputer, som forefalde imellem Lodserne og Skip

perne, bor behandles for en Politie- eller Soret, ligesom

og Lodserne som saadanne, ifdige allerh. Reskript af

O ved Stiftamts -Resolution 13. Febr, 1830 er denne S for-

andret, saaledes : „Til Opmuntring og Lettelse for den

indenlandske Sbfart og Handel erlægges, indtil videre,

ikkun ^3 Betaling for de i Island hjemmehbrende Fiske-

og Transportfartciier, som komme fra islandske Havne,

hvorimod der for Fremtiden af ethvert andet Skib b5r

betales fulde Lodspenge for hver Gang det anlbber en af

Havnene og bruger Lods".

'1 Jeg Underskrevne N. N. har lodset Skibet N. N., farendes

af Skipper N. N., fra N. N. til N.N., og derfor bekom-

met Lodspenge. . . . Datum ...
*) Jeg Underskrevne N. N., fbrende Skibet N. N., er bleven

lodset upaaklageligen af Lodsen N. N. med Lærlingen

N. N. fra N. N. til N. N., hvorfor jeg har belalt ham.

* . . Dalum . . .
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1828. 10. Febr. 1813, sortere under Reykevigs Kjabstads Juris-

diclion. — 20) Ligesom Lodserne, efler 1. §, beskikkes

af Amtet, saaledes forbeholder dette sig og, efter For-

slag fra Byfogden og de eligerede Borgere, at afskedige

de Lodser, der vise sig forsommelige, eller formedelst

Alderdom og af anden Aarsag blive uduelige, saa og

de, hvis Bopæle ere mindre vel situerede. Dog bfir

denne Afskedigelse, naar det uden Fare lader sig gjSre,

skee ved lovlig Opsigelse til Fardag. — 21) Endeligen bave

Lodserne at holde sig de kongel. Love og Anordninger

efterrettelige, saavel som denne Instrux og hvad videre

Ovrigheden maatte foranstalte Lodsvæsenet angaaende,

og ville de i modsat Tilfælde, som og ifald de ved

Ukyndighed, Forsbmmelse eller paa anden Maade for-

volde noget Skib eller Ladning Skade, blive juslitialiter

al tiltale og haardeligen at straffe. — Islands Stifts- og

Sender-Amts Contoir den 1. Novembr. 1828.

Hoppe,

1. Novbr. Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udskrifter af Landsoverretsdomme i

Justitssager. Rhavn den 1. Novembr. 1828. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1828, Nr. 2751.

Foranlediget af Herr Stiftamtm.' Skrivelse af 15-

Septembr. sidsll., hvorved De har becjært Cancelliets

Resolution for, hvorvidt Justits-Sekretairen ved den kgl.

Landsoverret i Island kan tilkomme den af ham for-

drede Betaling, lil Bel5b 6 Rbd. 24 Sk. Sblv, for at

have besdrget tvende Afskrifter af en Arrestanten Sigurd

Gottsveinsen ved bemeldte Ret den 7. Juli d. A. over-

gaaet Dom, undlader man ikke, til behagelig Efterret-

ning og videre BekjendtgjOrelse, ved at tilbagesende

vedfcilgende Bilage, tjenstligst at melde, at den anfiSrte

Betaling ikke kan fordres. — Det kgl. Danske Cancellie

den L Novembr. 1828.
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. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i <828.

Island, ang. Rentebetaling af indbetalte offentlige sTn^^
Stiftelsers Midler. Khavn den 8. Novbr. 1828.

— Rentek. Isl Copieb. 7, Nr. 385,

I det af forhenværende Landfoged Thorgrimsen af-

lagte Regnskab over de til 11. Juni 1827 forfaldne

Renter af Statspapirer, lilhorende forskjeliigc Eiere i

Island, skai af en i Regnskabet oplagen og i Jordebogs-

kassen under 1. Novbr. 1826 til Forrenteise indbetalt

Capital, tilhørende afgangne Rector Therkildsens Legat

til en Børneskoles Oprettelse i Island, stor 300 Rbd,

Sedler, som lians Iloiærv. lir. Biskop Munter under 20.

Septembr. 1825 har indbetalt i herværende Zahlkasse,

for igjen af Jordebogskasscn at refunderes Ilr. Stift-

amtm., hvilkel er skeet ifolge vor Skrivelse til Land- -

fogden af 30. s. M.. efter Deres Ordre være beregnet

og udbetalt Renter fra Indbetalingsdagen i Zahlkassen

den 20. Septbr. 1825, omendskjondt Capitalen forst den

1. Novbr. 1826 er indbetalt i Jordebogskassen til For-

rentning.

1 Anledning heraf har Directionen for Statsgjælden

og den synkende Fond anmodet Kammeret om at lil-

kjendegive Vedkommende, at Directionen vel i dette

Tilfælde Intet har imod de saaledes beregnede Renters

Udbetaling, men for Fremtiden kunne saadanne Renter,

i Overeensstemmelse med den i 1822^ foiede alminde-

lige Foranstaltning, blot beregnes fra den Dag Capitalen

er direcle indbetalt i Islands Jordebogskasse. Hvilket

vi ikke skulde undlade herved at melde lir. Stiftamtm.

til behagelig Efterretning og Iagttagelse i forekommende

Tilfælde, samt til Bekjendtgjorclse for Vedkommende.

—

Rentekammeret den 8. Novembr. 1828.

Plakat for Danmark, ang. Opfiskning af An- i4. Novbr.

kere m. m. Khavn den 14. INovembr. 1828. —

O «cc Rentek. Skriv. 25. Mai 1822
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1828. Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel lyder saaledes: „Plakat

for Danmark, angaaende Opfiskningen af Ankere, som findes
14. Novbr.

• Farvandene omkring de danske Kyster", er publiceret ved

Landsoverretten i Island den 25. Mai 1829, og i Synodalfor-

samlingen i Juli s. A. Spbrgsmaalet om dens Udvidelse til

Island er sat under Ventilation ved Canc. Skriv. 23. Mai 1829,

méri ikke senere paafulgt. — Canc. 2. Dep. Registr. XXIX,
222-223 C 1828, Nr. 781). Original-Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1828, S. 889—897 (med Motiver). Qvart-Forr. for

1828, S. 142—144 j Schou XIX, 590-592.

15. Novbr. Regulativ for en oeconomisk Fond for Vester-

Amtet. Stappen den 15. Novembr. 1828. —
see kgl. Resol. 4. Juni 1830, hvorved dette Regulativ er ap-

proberet.

16. Novbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark og Island, ang. Indret-

ningen af schematiske Lister over afdode Per-

soner. Khavn den 15. Novbr. 1828. — Publiceret i

' Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1829. — Canc, 2, Dep.

Brevb. 1828, Nr. 3083-3084. Canc. 3. Depart. Brevb. 1828,

Nr. 2893. Original - Aftryk som ,,CircuIaire", 2 Blade i 4*°.

Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 12, 1. H., S. 399—400.

Da den Maade, paa hvilken Skifteforvalterne i Al-

mindelighed hidtil have meddeelt deres Vedlegninger

til de af Præsterne, ifciige dette Collegii Circulair-Skri-

velse af 29. Februar 1820, aarlig afgivende Lister over

de i deres Sogne bortdOde Personer, er besværlig og

lidspildende, saavel for Skifteforvalteren som for Revi-

sionen, bar Cancelliet været belænkt paa, hvorledes

denne Ulempe kunde afhjælpes og stdrre Eensformig-

hed i disse Lister bevirkes, og man har Iroel, al denne

Hensigt lettest kunde opnaaes, naar berdrte Lister af-

faltedes efler et dertil indrettet Schema. — Man har

desaarsag under Dags Dato tilstillet samtlige Biskopper

et Antal Exemplarer af et saadant her affattet Schema,

med Anmodning om, deraf at tildele hver af de dem

underordnede Præster et Par, samt derhos pa^lægge
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disse herefter, i Overeensstemmelse dermed, at affatte

berørte Lister.

Ved herom at underrette (Tit.), maa Cancelliet

Ijenstl. udbede sig, at De om den saaiedes trufne For~

anstallning vil liikjendegive de Dem underordnede Skifte-

forvaltere det Fornødne, samt derhos af dot approberede

Schema, hvoraf Exemplarer herhos folge, tilsende hver

eet til Efterretning. — Det kgL Danske Cancellie den

16. Novembr. 1828 ^

18Si8.

15. Novbr.

[Schema]

Sogn og By.
De Afdfides

Navne.

DOdsfal-

dets

Dntum.

Beprfivel-

seus

Dntum.

Rubrik for Skifte-

forvaltcreu til han*
Ve (itegninger.

Kongelig Resolution ang. Stipendium for en la. Novbr.

Studiosus Chirurgiæ fra Island. Khavn den 15.

Novembr. 1828. — lUniversitets-Dircctlonens Forestilling

af 10. Novembr. anbefales en af Islænderen Skuli Thorarensen

indgivcn Ånsogning om at erholde den ved Reskr. 8. April

1768 og senere Lovbud tilsagte Understottelse for saadanne

Studerende fra Island, som lægge sig efter Medicin eller Chir-

^rgie, idet han fremlagde Beviis for, at han efter 5 Aars Under-

viisning var for 4 Åar siden dimitteret af Stiftsprovst Arni

Helgason, hvorfor han antoges at have erhvervet de nødven-

dige Forkundskal-er. - Univ. Direct. Forestill. 1828, Nr. 11.36.

Vi ville allern. have bevilget, at Islænderen Skule

Thorarensen maa, uagtet han ikke bar underkastet sig

Examen artium, i 3 Aar nyde som extraordinair Under-

slSllelse til sine medicinsk-chirurgiske Sluderingers Fort-

sættelse, Plads paa Regenisen ogCommunitels-Slipendium

O s. D. Canc. Circ. til samtlige Biskopper i Danmark og Is-'

land, hvorved det samme Schema tilstilles dem til Uddeling

og Efterretning for Geistligheden. Canc, 3. Dep, Brevb. sst.
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1828. af tredie Grad, imod at han ved hvert Ilalvaars Slutning

IS^ovbr" Aliesier fra sine Lærere godlgjOr, al han med Flid

og Held dyrker det chirurgiske Studium, samt forpligter

sig til efter sammes Fuldendelse at vende tilbage til

Island. — Kjobenhavn den 15. Novembr. 1828.

rø.NoYbr. Plakat for Danmark, ang. Tilsyn med Skole-

disciples Forhold. Khavn den 28. Novbr. 1828.

— Denne „Plakat for Danmark, hvorved de i For. af 11. Mai

1775 § 66 indeholdte Forskrifter gjentages, med nogle For-

andringer og nærmere Bestemmelser", er publiceret ved Lands-

overretten i Island den 25. Mai 1829, og i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli s. A. Den gaaer ud paa, at Ingen, som '

driver nogensomhelst Beværtning, maa tillade nogen Discipel

af de lærde Skoler at sidde i deres Huse l'or at drikke eller

spille, underen Politiemulkt af 2 til 10 Rbd. Solv til Skolens Bi-

bliothek ; samt at den Voxne, som l'orf^5rer en Discipel til Usæde-

lighed, derfor straffes efter Lovens 6—22—3, med den ved

Forordn. 24. Septbr. 1824 indfiirte Forandring. Udvidelsen af

denne Plakat til Island er bragt under Ventilation ved Canc.

Skriv. 23. Mai 1829, men ikke siden paafulgt, da heller ikke

For. 11. Mai 1775 var udgiven for Island. ~ Canc. 2. Dep.

Registr. XXIX, 2.S2 Nr. 813). Original-Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1828, S. 921-925 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1828, S. 148-149 ^ Schou XIX, 594-595.

8, Decbr. FoFordiiing om det stemplede Papirs Brug i

Kongeriget Danmark. Khavn den 3. December

1828. — Ikke publiceret i Island. — Emaneret igjennem

Rentekammeret, hvor Originalen findes indheftet i Relat. og

og Resol. Prot. 1828 C, Nr, 406. Original-Aftryk hos Schultz.

Coll.Tid. for 1829, 8. 1—18, 33-57, 65-92, 97—140, 145—

163 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1828, S. 151-214^ Schou

XIX, 595-665. - Uddrag.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.

30) Naar Indenlandske, under deres Ophold paa

fremmed Sled, imellem sig oprette nogen Conlrakl eller

andel Document, som skal opfyldes her i Higet, og hvor-

til, ifdige depne Vor Forordning, skal bruges stemplet
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Papir, da bor den af Parterne, som har Documentet IS'SS,

ihænde, inden 6 Ugers Forlob, efter at han er tilbage- 3. Dccbr.

kommen her til Riiiet, indsende samme til Vort Rente-

kammer, hvor det da vil blive forsynet med sit behorige

Stempel, imod dettes enkelte Betaling, Men i andet

Fald ansees det, som om det her i Higet var udstedt

paa ustemplet Papir. — Dette gjelder ogsaa om Docu-

menter, som, angaaendc nogen Forening eller anden

Handel om Eiendomme eller Andel, der findes i eller

henhorer til Vort Rige Danmark, opretles i Island, paa

Færoerne og i Grønland eller i andre Vore Lande, hvor

slemplet Papirs Brug ikke er anordnet; ligesom desuden

Documenler, der udstedes her i Riget af Nogen, der

er bosat eller Handlende i nysmeldte Vore Lande, bOr,

om de endog angaae nogen Handel eller Andet i be-

ineldle Lande, skrives paa behorigl stemplet Papir,

naar de ere af det Slags Documenler, hvortil stemplet

Papir efter denne Vor Forordning udfordres. — Naar i

Vore Hertugdommer oprettes Documenler, angaaende

Eiendomme eller Andet, som findes i eller henhorer til

Vort Rige Danmark, kunne de skrives paa det i Vore

Hertugdommer anordnede stemplede Papir, forsaavidt

dette svarer til Værdien af det stemplede Papir, som
for deslige Documenter her i Riget er anordneL landet

Fal(i bOr de, saafremt de ikke skulle ansees som om
tie vare her i Riget udstedte paa ustemplet Papir, eller

paa for ringe Sort slemplet Papir, indsendes til Vort

Rentekammer til Stempling eller Omslempling, som da

skeer imod enkelt Betaling enten af den anordnede
Taxt, eller af Forskjellen mellem BelObet af del brugte

det rette stemplede Papir. — Og skal ei den Fri-

lagelse for stemplet Papirs Brug, hvormed Nogen i Vore

Hertugdommer kan være benaadet, komme Vedkom-

Daende tilgode i Henseende til deres Handlinger eller

Gods i Vort Rige Danmark. Men til Documenter, som

attgaae saadanne Handlinger elier saadant Gods, bor,
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4828. uden Undtagelse, bruges det her anordnede stemplede

^'p''-

Hvorefter de Vedkommende sic; allerund. have at

rette. Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den

3. Decembr. 1828.

O, Decbr. Rentekammer - Sknvelsc til Cancelliet, ang.

Spfirgsmaalet om Tiende af Jordqvilder paa de

af Selveiere beboede Gaarde i Island, Khavn den

6. Decembr. 1828. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 450.

Saaledes som af Indslutiede behageligen vil erfares,

har Amtmand Johnsen, ved derhos at lade folge de af

ham indhentede Betænkninger fra samtlige Sysselmænd

i Nord- og Osler-Amtet, anholdt om, at det ved Kam-

merels Resolution maalte blive bestemt, om eller hvoi^

vidt Selveiere i Island, som beboe deres egne Gaarde,

ere berettigede til at paaslaae et vist Antal K'6er og

Faar, som de holde paa bemeldte Gaarde, undtaget fra

LSsegods-Tiende, paa den Grund, at de saaledes fra-

dragne Grealiire skulle betragtes som Qvilder eller fast

Besætning, henhørende til og udgjorende en Deel af

Eiendommen, og altsaa indbegrebne i Tienden af disse,

eller den saakaldte Jordtiende.

Efter at Kammeret i Anledning heraf har indhentet

ligeledes vedlagte Betænkninger fra Stiftamtmand Hoppe

og Amtmand Thorsteinson, disse ledsagede med de af

Sysselmændene i Sonder- og Vester-Amterne meddelte

Oplysninger om, hvorledes der i saa Henseende for

Tiden forholdes i bemeldte Amter, skulde vi ikke und-

lade, forinden videre ved Sagen foretages, herover

tjenstl. at udbede os det kgl. Danske Cancellies behage-

lige Tanker meddelte, ved derhos at yttre, at Kammeret

ikke skjonner rettere, end at Qvæstionen, der fordvrigt

i paakommende Tilfælde maatte blive at afgjcire ved

Domstolene, saavel ved den gamle, tildeels endnu gjel-
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dende Lovgivning, betræffende Tiendevæsenet i Island, 4828.

som ved Reskr. af 47. Juli 1782, maa ansees afgjort ^''^^^^
derhen, at Vedkommende ikke ere berettigede til den

ommeldte Tiendefrihed. Tillige skuHe vi, med Hensyn

til at Stiftamtmand Hoppe i hans afgivne Betænkning

omtaler en hertil henhørende Amts -Resolution af 26.

Decbr. 1822, som af Kammeret er approberet under

24, Mai 1823, ikke undlade herhos at lade folge dea

Skrivelse til Kammeret fra forhenværende Sliftamlmand

Moltke i Island, dat. 11. Januar 1823, med Bilage, som

oplyser Anledningen til fornævnte Amts- Resolution, og

hvoraf behageligen vil erfares, at det deri opkastede

Spbrgsmaal ikkuns angik om, hvorvidt Tiende bc^r svares

af de Ibse Qvilder, som forefindes paa de med Frihed

for JordLiende i sin Tid bortsolgte Jorder af Skalholls

forrige Bispestol. — Med velbemeldte Cancellies be-

hagelige Svar udbedes det Indslultede tilbage. — Det

kgl. Danske Caucellie den 6. Decembr. 1828.

Rentekammer- Skrivelse til Stiftamtmanden i e. Decbr.

Island, ang. Foreningen af Grafnings Rep med

Thingvalla Rep. Khavn den 6. Decbr. 1828.

—

Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 451.

Ved Fir. Stiftaratm.* behagelige Skrivelse af 23.

Mai 1827 har Kammeret modtaget et Andragende fra

Sysselmanden for Arnæs Syssel, T. Sveinbjbrnsen, an-

gaaende Grafnings-Reppens Forening med Thingvalle-

Reppen under sidstnævnte Navn.

Efter at have i denne Anledning corresponderet

med det danske Cancellie, samt under 1 1 . August d. A.

modlaget [Ir. Sliftamtm.' yderligere Erklæring over en af

10 af Grafnings-Reppens Beboere mod denne Combination

indgiven Forestilling, bifalder Kammeret, at den fore-

slaaede Forandring iværksættes paa den i ovennævnte

Hr. Stiftamtm.* Skrivelse foreslaaede Maade, saaledes:

a) at Grafnings -Reppea i bemeldte Syssel combineres

23*
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med Thingvallc - Reppen under sidstnævnte Navn, og

begge sættes under Bestyrelse af Repstyreren for Thing-

valle Rep, men Grafnings- Reppens Repstyrer derimod

entlediges; — b) at Repslyrerlliing for begge disse

Repper herefter holdes paa Heidarbæ i Thingvalla Rép;

— c) at Grafnings - Reppen, ligesom Thingvallasveiten

hidtil, sciger Mandtalsthing paa Sloreborg i Grimsnæs-

Rep; og — d) at begge Reppers Fattigkasse og Fattig-

lemmer, som for det meste lige i Stdrrelse og Antal,

sammenlægges. — Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Hr.

Sliftamtm. til Efterretning og videre BekjendtgjiSrelse for

Vedkommende. — Rentekammeret den 6. Decembr.

4 8£8.

©. Decbr. Cailcellie-Skrivelse til Directionen for Univer-

sitetet og de lærde Skoler^ ang. islandske Stu-

derendes Ret tii Communitets- ug Regents-Bene-

ficiet. Khavn den 9. Decembr. 1828*. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1828, Nr. 3214. Fogtm. (Algreen-Ussing)

VII. 12, 1. H., S. 432—433.

Den kgl. Direclion for Universitetet og de lærde

Skoler har i beliagelig Skrivelse af 22. f. M. underrettet

Cancelliet om, at det theologiske Fakultet, som ifOlge

Anordningerne uddeler Communitets- og Regents-Bene-,

ficiet, bar ved den i dette Efteraar skete Uddeling heraf

troet at burde nægte tvende fra Island dimitterede Stu-

derende, som i sidst afvigte Oktober Maaned her ved

Universitetet have med bedste Charakteer absolveret

Examen artium, fornævnte Beneficium, paa Grund af at

Bestemmelserne i Fundatsen af 25. Junii 1777 § 21 og

Reglement af 30. Juiii 1818 § 4, ifCige hvilke de fra

Island, Færcie og Gronland dimitterede Studerende strax

skulle nyde godt af bemeldte Beneficium, efter det ved

disse Lovbud tilsigtede Oiemed, at komme fattige Stu-

') jevnf. den næst fOlgende Univ. Dir. Skriv. 27. Decbr. 1828.
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derende til Hjælp, ikkun skulde være anvendelige piia 1 8*28.

dem, der beh(3rigen kunne godlgjSre deres Trang
^g^^ecbT

saadan UndersloUelse, hvilken ikke af bemeldte Stu-

derende var funden tilstrækkolig beviisliggjort. Og da

Hisse derefter i den hermed tilbagefdigcnde Skrivelse

have reclamerot den umiddelbare Indtrædelse i bemeldte

Beneficier, som en dem efter Lovgivningen tilkommende

Rettighed, har velbemeldte Direction forlangt dette Col-

legii Betænkning med Hensyn til Fortolkningen af den

ovennævnte § 21 i Fundatsen af 25. -lunii 1777.

I Gjensvar herpaa skulde Canceliiet herved Ijensll.

melde, at delte Collegium ikke skjonner rettere, end at

de 2 ommeldte fra Island dimitterede Studerende efter

Lovgivningen ligefrem ere berettigede til Communltets-

og Regents -Beneficiet, uden at de i denne Henseende

behcSve at godtgjbre deres Trang. — Det kgl. Danske

Cancellie den 9. Decembr. 1828.

Directionen for Universitetet og de lærde 27. Decbr.

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet ved

Kjobcnhavns Universitet, ang. islandske Studerendes

Ret til Communitets-Stipendiet. Khavn den 27.

Decembr. 1828. — Univ. Dir. Copieb. 1828, Nr. 1219,

I Skrivelse af 12. f. M. har det theologiske Fakultet

yttret den Formening, at det Gommunitets- og Regents-

Beneficium, hvortil Studerende fra Island, Grdnland og

Færoernej efter Fundatsen for Gommunitetet og Regent-

sen af 25. Junii 1777 § 21 og Reglementet af 30. Julii

1818 § 4 Nr. 1, ere privilegeretie, ikke efter dette Be-

neficiums oprindelise llensiut kan lillæciies noaen saa-

dan Studerende, forend han med behdrig Attest har

godtgjort, at han dertil er trængende, og paa den an-
.

deu Side have Islænderne B. Schcving og A. Johnsen,

der j indeværende Aar have underkastet sig Examea

Artium, men som Fakultetet, fordi de ikke tilstrækkelig
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1828. have godtgjort deres Trang, ei har troet for det f(5rste

27. Decbr. at kunne lade deeltage i Comniunitels- og Regents-

Beneficiet, i et hertil indkommet Andragende, med Paa-

beraabelse af bemeldte Lovgivninger, forlangt som Pri-

vilegerede strax at tiltræde fornævnte Beneficier.

Da § 21 i Fundatsen af 25. Junii 1777, ved nær-

mere at forklare, hvilke de Studerende ere, der efter

den foregaaende 20. § ere at ansee som Privilege-

rede, enten som de, der ikke kunne have nogen Hjælp

af Forældre eller Venner, eller som de, om hvilke det

Tid efter anden af vigtige Aarsager er befalet, at de

fremfor Andre til fornævnte Beneficium skulle forhjælpes,

under Litr. <i udtrykkelig bestemmer, at saa mange
som hvert Åar komme til Universitetet, fra Island, Fær-

oerne og GrOnland, skulle strax ved deres Ankomst,

saasnart Plad« er ledig (ofr. samme For. § 1) nyde Be-

neficium paa Commutiitetet og Værelser paa Regentsen,

uden at hertil er fdiet nogen anden indskrænkende Be-

tingelse, og da derhos Reglementet af 30. Julii 1818

§ 4 Nr. 1 og § 17 Nr. 8 fastsætter, at fornævnte Stu-

derende ligesom hidtil skulle være privilegerede

til, umiddelbart efter Examen Artium at erholde

disse Beneficier, og det uden at tilfoie nogen videre

indskrænkende Betingelse, forekom det vel Directionen

utvivlsomt, at enhver fra Island, Færoerne eller Grøn-

land til Universitetet ankommen Studerende er ligefrem

berettiget til at nyde Communitets- og Regents - Bene-

ficiet, saashart han har laget Examen Artium, og Plads

er ledig, og at Studenterne Scheving og Johnsen ere

efter Anordningerne befdiede til den af dem gjorte

Paastand, men eftersom det theologiske Fakultet havde

antaget en anden Synsmaade, og Fund. af 25. Junii

1777 er i sin Tid emaneret gjennem det kgl. Danske

Cancellie, fandt Directionen, saaledes som den allerede

i sin Skrivelse til Fakultetet af 22. f. M. forelobigen har

tilmeldt, at burde udbede sig bemeldte Collegii Betænk-

ning i Anledning af nærværende Sporgsmaal.

4
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Da nu ogsaa Cancelliet, i Skrivelse lil Direclionen 1828.

af 9. d. M., har tilkjendegivet, al del ikke skjbnner ret- 27. Decbr.

tere, end at bemeldte tvende fra Island dimitlcrede

Studerende efter Lovgivningen ligefrem ere berettigede

til Communitets- og Regents- Beneficiet, uden at de i

denne Henseende behOve at godtgjcire deres Trang,

maa Direclionen saa meget mere ansee det som afgjort,

at fornævnte tvende Sluderende bor nyde Stipendium

Communilatis og Beneficium Domus Regiæ fra den Tid

af, da de have absolveret Examen Artium, og at saa-

ledes ogsaa for Fremtiden alle de Sluderende, som

fra Island, Færøerne og Grønland ankomme til Univer-

silelet, bbr, saasnart de have taget Examen Artium

mod en saadan Gharakteer, som efter Universitets-

Fundatsen overhovedet giver Adgang til academiske

Beneficier, strax saasnart Plads er ledig, naar de derom

ansoge, nyde Stipendium Communilatis og Beneficium

Domus Regiæ.

Ved Ijenstl. at melde Fakultetet dette til egen Under- .

retning og lil videre fornoden Foranstallnibg, lader man

den indsendte Betænkning fra Professor Nyerup hoslagt

ftilge tilbage. — Den kgl. Direction for Universitetetog

de lærde Skoler den 27. Decembr. (828.

Cancellie-Skrivelse ti) Stiftamtmanden og Amt- 1829.

mændene i Island, ang. Udvidelse til Island af ^^^;^^^

nogle Anordninger fra Åarene 1815 til 1819.

Khavn den 10. Januar 1829. — Canc. 3, Departem.

Brevb. 1829, Nr. 128.

Under 31. Januar 1827 (— 1, Novembr. 1827; —
U. Decembr. 1826) har (Tit,) meddeell Cancelliet Deres

Betænkning^ angaaende hvilke af de i Tidsløbet fra 1815

til 1819 igjennem delte Collegium emanerede alminde-

Hge Anordninger formentlig kunde gjcires anvendelige

paa Island, enten med eller uden Modificationer.



360 Canc. Skriv, ang. Udvidelse af Lovbud.

1829. Forinden Cancelliet imidlertid forelægger Hans Maje-

10. Januar, stæt denne Sag til allerh. Resolution, skulde Coliegiet

forelbbigen tjenstl. udbede sig Deres Tanker [om An-

vendeligheden af Flak. 11. April 1817, ang, dSvslumme

B6rns Indbringelse i DOvslumme-lnstilulel i Kjobenhovn,

samt* om, hvilke Modificationer der maatte ansees nod-

vendige i den 2. § af Piak. 2. Junii 1819, angaaende

Udvidelse af Plak. 26. August i 785 til at gjelde udenfor

Kjebenhavn m. m., forinden bemeldte Anordning ud-

vides til at gjelde for Island,

®Da der derhos i den af Amtmand Johnsson over

denne Sag afgivne Erklæring er yttrel Betænkelighed

imod Anvendeligheden af For. 20. Oktobr. 1819, ang.

en summarisk Procesform i reelle og verbale Injurie-

Sager, i Betragtning af de Ulejligheder, som enkelte

Syslers slore Udstrækning medforer, hvorved det ofte

maa blive Dommeren umuligt at fremme hine Sager

paa den tilsigtede hurtigere Maade, hvorimod den For-

urettede allid kan faae sin Vederpart indklaget for For-

ligelses - Commissionen, og ad denne Vei som oftest

hurtigere komme til sin Fyldestgjorelse, end naar Sagen

skulde indklages for Polilieretten, og det derhos er be-

mærket, at Omkostningerne paa en Sags Behandling i

Island ordentligviis blive de samme, hvad enten den

behandles politierelsviis, eller i den ordinaire Processes

Former, saa skulde Cancelliet ogsaa udbede sig Deres

behagelige Yttringer om. hvorvidt de anforte Omstæn-

digheder kunne medfare det af bemeldte Amtmand

antagne Resultat, at den omhandlede Forordnings Ind-

førelse paa Island for Tiden vilde medfore mere SIwde

end Gavn. — Det kgl. Danske Cancellie den i 0. Januar

1829 3.

') fra [ udeladt i Skrivelsen til Amtmanden i Vester-Amtet.

det FOlgende udelades i Skrivelsen til Amtmanden over

Nord- og Oster-Amtet.

s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvori bemærkes, at
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Rentekammer -Skrivelse til Stiftamtmanden i <829.

Island, ang. Jorden Vidoes Dyrhed efter Ma- 17. Januar,

trikelen. Khavn den 17. Januar 1829. — Rentek.

Isl. Copieb. 7, Nr. 501.

Efler at have modtaget Hr. Stiftamtm/ behagelige

Betænkning af 4. Febr. f. A. over et Andragende fra

Conferentsraad og Juslif.iarius Stephensen , hvori han

anholder om at blive underrettet om Jorden Vidcies

Dyrbed, skulde vi ikke undlade Ijensli. at melde Dem
til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Ved-

kommende, at da den nye Matrikul af 1800, som af

Conferentsraaden paaberaabes, ei hidtil er bleven gjort

gjeldende, kan samme heller ikke i dette Tilfælde biive

Reglen, men Dyrheden man efter Kammerels Formening

rette sig efler Opgivende i Jordebogen af 1760, og saa-

ledes antages at være 1 Ildr. Hundreder^ for bemeldte

Jord Vidde. — Rentekammeret den 17. Januar 1829.

Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra 21. januar.

Medio Mai 1829 til samme Tid 1830. Akureyri

den 21. Januar 1829. — islandsk: Original, trykt

som Schema paa et Halvark i Folio, hvorpaa Tallene ere

indskrevne ved Udfærdigelsen, i det islandske Departement;

da man havde busket at faae afgjort med Hensyn til Is-

land og Færberne Spcirgsmaalet om Gyldigheden af nogle

Anordninger ældre end 1820, hvorom oftere var opstaaet

Meningsforskjel, havde Cancelliet af Overøvrighederne paa

„bemeldte Colonier*' udbedt sig Erklæring om, hvilke af

• de i de nærmest foregaaende fem Aar, 1815—1819 incl.,

der endnu ei vare satte i Kraft i deres respective Embeds-

Bistrikter, formentlig kunde qvalificere sig til dertil at ud-

vides. Correspondencen herom med de islandske Autori-

teter var endnu ikke tilendebragt, men med Hensyn til

Færbeme bemærkes, at der for denne „Colonie" kun blev

Spbrgsmaal om 2 af de i fornævnte Tidslob udkomne An-

ordninger. Canc- 3. Depart. Brevb, sst.

O d. e. 120 Hundreder.



362 Capitelstaxt for Oster-Amtet.

<829. jevnf. Sig. Hansen: ,.Um ver&lagsskrår" i „Skyrslur umlands-

21. Januar, hagi å fslandi" I. 2, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Norbur- og Su&ur-Miila s^slur

i Islands auslur-amli, gildandi fra mibju Maji måna&ar

1829 til s5mu tiSar 1830.

Nafnverb. å landsvisu hclr. er {ivfl al.

Nr 1
'

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

i SJ

— 2 . . .

- 3 . .

3

4

46 Va

14 Va

20

24

87

87

16 'A

20

3 21 25 76 20 'A

— 6 2 22 26 72 21 Va

— 6 . , .2 95 23 88 19

— 7 . . ,
1 85 Va 18 87 15

1 O 14 lo 1 A 14/2

Q Id Oi IQ

Nr. 10> , 1572 19 36 16 'A

— Il . . .
13

'A 16 84 13 Va

— 12« 15 18 72 15

15 18 72 15

Nr. 14 . . . 22 6 84 6Va

— 15 . . . 15 9 36 7Va

— 16 . 24 7 48 6

17 . . . 6 7 48 6

48 'A

72 'A

28

10

11

10

3i

8

9

~ 20
r

35 H 28

— 21 . 21 . 26 24 21

Nr. 22 . . . .b « 3 44 20 72 16 Va

— 23 . . . . . . 3 58 21 60 17Va

24^ . . . . . 3 60 21 72 17 Va

- 25 . . , . . 3 17 19 6 15

— 26 , , . . . . S 44 20 72 16 Va

'3 Rubrikkerne ere fuldstændigen anfbrte i Capitelstaxten for

Norder-Amtet 16. Januar 1826 Covenf. S. 2— 4). Coursen

uangivet.

hvi't ull, vel {)vegin.

^3 8iirt smjbr, vel verkab.

^) Bmåfiskur.



Capitelstaxt for 5ster-Amtet. 363

Nafnver&. å landsvi'su hdr. erfivilal. 1829.
Rbd, Ebsk. Rbd. Ebsli. Rbsk. —

E. Nr. 27 1 » 15 » 12 21. Januar

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 33

— 33

— 34

— 35

— 36

Rbd. Ebsk. Rbd. Rbsk.

1 15 12

» 9572 14 88 12

95 14 81 12

85 Va 13 34 10 'A

5 27 21 12 17

4 28 25 72 20 'A

3 20'/« 19 27 15
'A

2 15 17 24 14

1 67 19 12 15 Va

3 34 20 12 16

M 6 15 1 12

2 10 12 60 10

B 35 14 56 11 »A

2 89 'A 35 18 28

63 31 48 25

80 16

84 'A 17

— 37

G. Nr. 38

— 39 .

— 40 . : . . .

— 41

— 42 ' ....
— 43

MefealverB å hverju hundra&i og hverri alinifyr-

I51dum laodaurum vertur:

Eptir Litr. A, e&a frf&u 22.61 18

~ B, — uilu, smjori og l6lg 18.42 15

— C, — ullar I6vinriu . . . U.23 IIV3

— D, — fiski 20.75V3 16Va

~ E, — lysi 14.51 IlVa

— F, — skinnavoru .... 19.64 15V3

En me&alver&a summa allra landaara, skipt meh 6,

s^nir me?)alverb allra me&alverba

[hdr.] 18 Rbd. 35 Sk. [og alin] UV2 Sk.

p. t. Akureyri {iann 21. Januar 1829.

Johnsson. Eplir constilution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Norder og Oefjords Sysseler 21. januar,

i Nordar-Amtet, fra Medio Mai 1829 til samme
Tid 1830. Akureyri den 21. Januar 1829. —
O dagsverk um heyslåttar timann, 6 ålnir.III



1

364 Capitelstaxt for Norder- Amtet.

1829. Islandsk: Original i det islandske Departement, trykt som

21, Januar. Schema paa et Halvark i Folio, hvorpaa Tallene ere udfyldte

m-
. Udfærdigelsen

5
jevnf. Sig. Hansen: „Um verblagsskrår'* i

„Skyrslur um landshagi a Islandi" I. 2, 234 fi'.

Capituls-Taxti fyrir Norbur og Eyjafjarfear sysiur i

Islands Norbur- amti, gildandi fra mibju Maji manabar

1829 lil somu libar 1830.

Nafnverb. å landsvisu hdr. er f)vi 1 al.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 1 10 o* 19 87 IA1 u

2 . , , . . 2 46V-i 14 87 12

64 22 17 Va

4 . . . . . . 2 81 22 72 18

— 5 . . 1 84 22 48 18

— 6 . . . . . . 2 48 20 II 16

— 7 . . . 1 62 16 44 13

85 \% 85 11

9 « • • , . . 11 6 14 72 12

B. Nn 15 18 72 15

— 13 16 24 13

12 15 » 12

13 . . . 14 17 48 14

c. Nr. 6 2414 . . . . • . » 20 5

15 . 9 86 7Va

16 19 5 90 5

6'A 8 12 6V?

49 10 20 8

65 10 15 8

20 . . 23 28 72 23

15 'A 19 36 15V2

D. Nr. 22 44 20 72 16
'/2

1 18 6 14V»
24^ . . ... 2 75 16 66 13

'3 Rubrikkerne ere de samme, paa de her bemærkede enkelte

Afvigelser nær, som i Taxten for Norder-Amtet 16. Januar

1826 (ovenf. S. 2—4). Coursen uangivet.

hvit uU, vel fvegin.

siirt smjbr, vel verkab.

^3 fimåfiskur.

X



Gapitklstaxt for Nordbr-Amtet. 365 4

Nafnverfc. å landsvisu hdr. erl>vi I al. \ 829.
Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. 21 Januar

D. Nr. 25 2 63 15 90 13

— 26 2 40 14 48 ll'/v

E. Nr. 27 I • 15 . 12

— 28 1 4 15 60 12 'A

— 29 1 2 '/i 15 37 12 Vi

— 30 . 93 '/j 14 58 . II'A

F. Nr. 31 ...... 4 22 16 88 IS'/s

— 32 ...... 2 58 15 60 12'A

— 33 2 33 'A 14 9 \V|^

— 34 1 90 15 48 12 'A

— 35 1 32 16 . 13

— 36 2 41 14 54 11*/,

— 37 6 15 . 12

G. Nr. 38 1 82 11 12 9

— 39 22 'A 9 36 7'A

— 40 1 81 22 12 17 'A

— 41 . 37 18 48 15

— 42* - 62 - - 12 Vi

— 43 . 76 . » 15

Me&aiverb å hvcrju hundrabi og hverri alin i fyr-

tOIdutn landaurum verbur:

Eptir Litr. A. eba fri&u 18.55 15

— B, i uUu, smjari og l(51g 16.84 ISVa

— C, - ullar lévinnu . . . 12.26 10

— D, — fiski 17.18 13Va

~ E, — lysi 15.15 12

— F, — skinnavoru .... 15.37 12V«

En me&alver&a summa alira landaura, skipt me& 6,

s^nir mefealverb allra mebalverba

[hdr.] 15 Hbd. 87 Sk. [og alin] 'I2V9 Sk.

p. t. Akureyri {jann 21. Januar 1829.

Johnsson. Eplir constitution

H. Thorlacius.

') dagsverk um heyslattartimann, 5 ålnir.



366 Gapitelstaxt for Norder-åmtet

^829. Gapitelstaxt for Skagafjords og Hnnavatns
2i^^mi^

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1829 til

samme Tid 1830. Akureyri den 21. Januar 1829.

— Islandsk: Original i det islandske Departement, tryktsora

Schema paa et Halvark i Folio, hvori Tallene ere udfyldte ved

Udfærdigelsen; jevnf. Sig. Hansen: ^^l}m ver&lagsskråc" i

„Sk^rslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Skagafjar&ar og Hiinavatns s^slur

i Islands nor&ur-amlij gildandi fra raibju Maji månabar

1829 Ul s5mu libar 1830.

Nafnverb. å landsvisu hdr. erfvf 1 al.

A. Nr. 1
'

— 2 .

— 3 .

— 4 .

— 5 .

— 6 .

— 7 .

— 8 .

— 9 ,

B. Nr. 10

»

— 11 .

— 12=*

— 13 .

C. Nr. 14 ,

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 ,

— 19 .

~ 20 ,

— 21 .

xlDQ. Udsk. KbSK, KbsK.

20 1 LI

2 48 15 D 12
Q RIo X A

\j 10 12

o
()2 21 lo 17

1 90 23 30 18 Vi

2 30 '/s 18 52 15

1 58 16 4 13

12 55 12 55 10

9 36 12 48 10

15 18 72 15

13 16 24 13

14 17 48 14

i 15 18 72 15

i 20 V2 6 39 6

15 9 36 7'A .

ti 20 6 24 5

D .6 7 48 6

» 46 9 56 77,

1 68 10 60 8 Vi

i 22'/. 28 12 22 Va

14 17 48 14

»3 Rubrikkerne ere fuldstændig anfOrte i Taxten for Norder

. Amtet 16. Januar 1826 Covenf. S. 2—4). Coursen uan

givet.

O hvit ull, vel I)vegin.

33 siirt smjt5r, vel verkab.
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Nafnverb, Å landsvisu hdr. er bvi 1 al.

D. Nr. 22

— 23

— 24'

— 25

— 26

E. Nr. 27 . • *

— 28

— 29

— 80

P. Nr. 31

— 32

— 83

— 84

— 35

— 36

— 37

— 39

— 40

— 41

~ 42 =

— 43

Rbd. fibsk. Rbd. llbsk. Rbsk.

3 14 18 84 15

S 40 20 16 7i

3 26 19 60 1572

3 36 20 24 16

2 41 Va 14 57 11 72

1 16 76 13 Va

I 1572 17 40 14

1 17 'A 17 70 14

1 3'A 15 52 127a

4 43 17 76 u
3 6 18 48 15

2 60 15 72 12 'A

2 1572 17 28 14

1 86 7i 16 64 13

2 50 Va 15 15 12

» 6 15 i 12

2 40 14 48 117a
4

1 217a 8 92 7

1 58 19 24 157a

1 9 52 48 42

68 i » 13 'A

1 8172 1672

Me&alverb å hverju hundrabi og hverri alia i

fyrtcildum laDdaurum verbur:

Eptir Lilr. A, ebur i fri&u IS.lOVs

— B. — i ullu, smjari og t61g 17.78

— C, — 1 ullar lovinnu , . . 11.88Vs

— L>, — i fiski 18.74

— E, — i l^si 10.83 V3

— F, — i skinnavoru .... I(5,55V2

En rnebalver&a summa allra landaura, skipt meh 6,

synir mebalverb allra me&alverSa

[hdr.] 10 Rbd. G5 Sk. [og alin] 13Vq Sk.

p. t. Akureyri ^ann 21. Januar 1829.

Johnsson. Eplir constitulion

H. Thorlacius.

14V3

14

15

13Va

13V2

'3 småfiskur.

^) dagsverk um heyslåttartimann, 5 ålnir.

1-829.

21. Januar



368 Rentek. Skuiy. ang. Tiende.

^829. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i

24. Januar. Island, ang. midlertidig Tiendefrihed for aogle

solgte kongelige Jorder. Rhavn den 24. Januar

1829. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr- 511.

I Anledning af Hr. Stiftamtm." behagelige Skrivelse

af 16. Juni f. A., hvori De har forespurgt, • om Tiende

bbr kræves til Indtægt for Iliins Maj** Kasse af de fra

AllerhOislsammes Jordegods i Guldbringe Syssel i Aaret

4827 bortsolgte (5de Jorder Skulehus, Sandhus og

Eide, har Kammeretj under Vilkaar, at Kj5berne af disse

Jorder vedblive med den paabegyndle Opdyrkning af

samme, paa forventet allern. Approbation be-

vilget, at forbenævnle Jorder i 5 Aar, fra Fardag 1827

af at regne, fritages for al lilsvare den H. MajV tilkom-

mende Andeel af Tienden, hvilket vi ikke skulde und-

lade herved tjensll. at communicere Ur. Stiftamtm. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjtirelse for Syssel-

mand Finsen, som om denne Eftergivelse har at gjore

behOrig Forklaring i hans aarlig aflæggende Regnskaber.

^ Rentekammeret den 24. Januar 1829.

27. Januar. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Sporgsmaalet om Tiende af Jordqviider paa Selv-

eiergodset i Island. Khavn den 27. Januar 182&.

— Canc. 1, Depart. Brevb. 1829, Nr. 311.

I den herved lilbagefolgende, med det kgl Rente-

kammers behagelige Skrivelse af 6. f. M. modtagne

Forestilling med Bilage har Amtmanden over Nord- og

Oster- Amtet paa Island, Johnsson, anholdt om, at det

ved del kgl. Rentekammers Resolution maatle blive be-

stemt, om eller hvorvidt Selvejere paa Island, som

beboe deres egne Gaarde, ere berettigede til at paa-

slaae et vist Antal Kcier og Faar, som de holde paa

bemeldte Gaarde, undtaget fra Ldsegods - Tiende, paa



Canc. Skriy. ang. Tiendb af Qvilder. 369

Grund af, at de saaledes fradragne Creaturer skulde 1829.

belragtes som Qvilder eller fast Besætning, henhørende 27. Januar,

lil og udgjorende en Deel af Eiendommen, og altsaa

indbegrebne i Tienden af disse, eller den saakaldle

Jordetiende. Det kgl. Rentekammer har derhos i be-

meldte Skrivelse yttret, at samme ikke skjOnner rettere,

end at Qvæstionen, der fordvrigt i paakommende Til-

fælde maaite blive at afgjbre ved Domstolene, saavel

ved den gamle tildeels endnu gjeldende Lovgivning

angaaende Tiendevæsenet paa Island, som ved Reskr.

af n. Julii 1782 maa ansees afgjort derhen, at Ved-

kommende ikke ere berettigede til den ommeldte Tiende-

frihed, og velbemeldte Kammer har dernæst udbedet

sig dette Collegii Tanker meddelte i denne Sag.

1 tjenstl. Gjensvar herpaa skulde Gancelliet yttre

Fcilgende; Da det er in confesso, at der af el vist

Antal lil en Gaard horende Greaturer ingen Tiende

svares, naar Gaarden bortbygsles, forekommer det Gan-

celliet naturligst, at der af den samme Besætning ei

heller skal svares Tiende, naar Eieren selv bruger

Gaarden; dette synes nemlig Intet at burde forandre

i Hensyn lil Tiendelageren, hvis Rettigheder vilde være

aldeles precaire, naar de skulde beroe paa den tilfæl-

dige Omstændighed, om Eieren selv bruger sin Gaard

med Besætning og Inventarium, eller overdrager den

til Andre. Ueller ikke er det Argument af nogen Be-

tydenhed, at Eieren kan taale denne forogede Byrde,

fordi han er fri for Landskyld, Ihi i Stedet herfor maa

han svare Renler af Kjbbesummen, hvis han ikke selv

er Eier af samme, og i modsal Fald indeholder den

Omstændighed, at han er mere formuende, vel en Grund

lil at bebyrde ham mere med de Afgifter, der svares

efter Formue og Leilighed, men kan ikke komme i Be-

tragtning hvor der spcirges om en fast Afgift af en

Eiendom, som den islandske Tiende erkjendes al være.

Ogsaa er det indlysende, at hiin Forskjel er hinderlig

IX. B. 24



370 Canc. Serit. ang. Tiende af Qtildbr.

<829. for den dog vistnok gavnligste Tingenes Orden, at Lan-

Januar. dels Eiendomme ere i Selvejernes Besiddelse og Be-

nylielse. Den gamle Brug, som vistnok her er af stor

Viglighed, er efter de tvende medfølgende, af Stiftamt-

mand floppe og Amtmand Thorsleinson afgivne Erklæ-

ringer, ogsaa for den omqvæstionerede Tiendefrihed,

og at den i Nord- og Oster-Amlet er saa bestenit der-

imod, som Amtmand Johnsson antager, turde vel være

tvivlsomt, naar man med hans Erklæring sammenholder

Sysselmændenes, ligesom hans Formand, Conferenlsraad

Thorarensen, bestemt antog, at ingen Tiende skulde

svares af de omhandlede Qvilder.

Hvad endelig det Argument angaaer, der udledes

af ovennævnte Heskr. af il, Julii 1782, da synes dette

ei heller ganske afgjbrende, thi hvad sammes § 1 an-

gaaer, saa kan den forslaaes om de Crealurer, der ere

udenfor det Antal, der horer til Gaardens Besætning,

og skulde den, formedelst sine almindelige Udtryk, ei

(aale saadanne Undlagclscr, saa maalle Tiende og svares

af Qvilderne til en bortbygslet Ganrd, hvoraf dog det

Modsalle er in confesso; og, naar der argumenteres af

den Tiendefrihed, § 4 tillægger pia corpora af de dem

lilh()rende Qvilder og andet Inventarium, hvilket, som

en sær Undtagelse for dem, skulde bevise en modsat

almindelig Hegel, saa kan herved bemærkes, at, da pia

corpora ei tiende af deres Jorder, kunde det netop

derfor være Sporgsmaal, om de ei skulde tiende af

Besætning og Inventarium, i del mindste er Sagen med

Hensyn hertil af ganske anden Beskafl'enhed end hvad

den til liendepliglig Jord horende Besætning angaaer;

hvortil kommer, at ikke alle Crealurer eller Invenlarii-

slykker, men kun de, der, naar en Gaard bortbygsles,

hi5re dertil som nddvendige Apperlinenticr, kunne, som

indbefattede i Gaardens Tiendeskyld, i Almindelighed

gaae frie, pia corpora derimod have faaet en ubetinget

Frihed. Al der af visse med Tiendefribed bortsolgte

forhen olfentlige Jorder derimod svares Tiende af de



Canc. Skriv. ang. Tiende af Qvilder. 37i

dertil horende lose Qvilder, beviser Intet for, at de til 1829.

andre Jorder horende faste Qvilder skulde, naar Eieren
ot'^j^JJJ^

bruger sin Jord, tiende; snarere synes der af det i

saa Henseende Passerede at kunne udledes et Argument

for det Modsatte.

Efter det Anfdrte maa Cancelliet saaledes ansee det

som det naturligste, at det Antal af Kocr og Faar, som

pleier at folge en Gaard, naar den borlbygsles, og

hvoraf da ingen særskilt Tiende svares, ligeledes bbr

undtages fra Tiende, naar Eieren selv bruger sin Gaard,

og at delle derfor bor formodes, og al i al Fald kun

Undtagelse b'6v skee, hvis det bevises, at et modsat

Princip et eller andel Sted er indfort ved gammel Skik

og Brug. Ibvrigl maa man med det kgl. Rentekammer

være aldeles enig i, at Sporgsmaalet efter sin Natur

henlibrer til Af^jorelse ved Domstolene; men da det

dog, formedelst dels indgribende Virkning og Retler-

gangens Ufuldkommenhed paa Island, maalte ansees

(ønskeligt, at en saavidt som muligt almindelig Regel

kunde gives, skulde man (jensll. henstille til det kgl.

Rentekammer, om samme ikke maalte finde det hen-

sigtsmæssigt, al der, forinden endelig Resolution i denne

Sag afgives, endnu indhentes Landsoverrettens og Bi-

skoppens Erklæringer. — Det kongel. Danske Canccliie

tien ^27. Januar 1829.

Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai 7. Febr

1829 tii samme Tid 1830. Reykjavik 7. Februar

1829. — isi andsk: Original-Aftryk i det islandske De-

partementj trykt paa offentlig Bekostning i Vidoe Kloster 1829,

2 Blade i 4*'*.; jevnf. Sig. Hansen: „Um verblagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi" I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbn'ngu og

Kjésar, Arness, Uångarvaila, Veslmannaeyja. Vestur- og

Austur-Skaptalells s^slur, saml Reykjavfkur kaupslab, i

24*



372 Capitelstaxt for Somdbr-åutbt.

<829. Islands subur-amti, giliJandi frå mi&ju Maji mana&ar

7. Febr. |829 (il s5mu iilar 1830.

Nafnverb. å landsvisu hdr. erl)vilal.

Rbd. Rbsk. Rbd. Bbsk. Rbsk.

1A
42 19 42 15 '/a

64 16 6 1
13

o O DO 2o 19
J

81 22 72 1 n
18

1 n 1 y13 '/a 25 72 21

60 21 i» 17

66 ft 1

3 13 3 10'/,

— 9 . . 8 6772 U 48 9

16 20 16

1379 16 64 1 n 1 /

137«

17 21 24 17

16 20 H 16

Nr. 14 . . , t . , " 24 II t i

— 15 . 12X Ar 48 10

1 ty

30

11

ft •

n

1 o 59 yt* * • t

1 ol/
ff

40 y-j a

ni 27 'A
<

tf

Nr. 23 . . . . . . S 6578 22 9 18

— 23 . . , * • * «5 88 17 48 14
r% J £\

17 45 14

rt 62 72 15
ni?37 12

lo li^
t e15

Nr. 27 . . . . , , 1 18
'/5 17 85 14

— 28 . . . 1 40 20 20 16

1 IG'/a 17 55 14

. 1 22 18 49 15

Nr. 31 , . . . . . 6 42 25 74 21

32 . . . 4 65 27 6 23
'A

33 . . . . . , 3 36 20 27 16

68 21 64 16'A

*3 Rubrikkei-ne ere fuldstændig anfbrte i Capitelstaxten for

Siinder- Amtet 10. Febr. 1«26 eovenf. S. 9—12); jevnf.

Taxtcrne 16. Febr. 1827 og 9. Febr, 1828, hvor Tallene

ere fortlbbende. Coursen uangivet.
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NafnverU).

Ilbtl. Rbsk.

Å landsvisu hdr. er fm 1 al. 1 829.

F. Nr. 85

— 36

— 37

G. Nr. 38

- 39

- 40

- 41

— 42

43

2

3

2

1

9V-J

48

6

72

56

6

17

63 Va

75 '/i

Rbd. Rbsk. Rbsk.

25 18 20 7. Febn

22 4 18

7 18 6

ISldum landaurum ver£ur:

B

C,

D,

hverri alin i fyr-

19.12 15

19.55 15V9

11.84 9V»

18.24 14V»

18.52 15

23.64 19

— ullu, smjcirioglélg 10.55

— ullar tévinnu . .

— fiski

— lysi

— skinnavOrum . ,

En meftalvcr&a summa allra landaura, skipt meb 6,

gjbrir hcifubme&alverb allra mebalverfea

[bdr.] 18 Rbd. 48V2 Sk. [og alin] 15 Sk.

l>egar raela skal fyrtalda landaura lil hundra?)s, ver2)ur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vi& hundrai!)

[o. s, V. see Taxt 10. Februar 1826] 4 fjérbijnsar

naulaskinna, hundrafe; eins 6 fjérbungar af kiia og hrossa

skinnum; S fjérbungar saubskinna og 12 fj6rMngar ær-

skinna. — Reykjavik l)ann 7. Februarii 1829.

Hoppe. Steingrfraur Jénsson.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 7. Febr.

Islands Nord- og Oster-Åmt, ang. Modtagelsen af

Uldengods i Tiende. Khavn den 7. Febr. 1829.

— Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 516.

Foranlediget af, at Sysselmand Thorarensen i Skage-

fjords Syssel har for omtrent Halvdelen af bemeldte

Syssel i Kongetiende pro 1827 ladet vedkommende
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1829. Trendeydere levere Trciier, Slromper og Vanter , efter

7. Febr. del Evaluationsforhold til Fiske og A!en, som Capitels-

taxten indeholder, uagtet at hverken Tiendelovene eller

Jonsbogen, med Undtagelse af Vadmel, nævne Uld-

fabrikaler iblandt de Effekter eller Varesorter, hvormed

Tiende og andre private eller offentlige Fordringer kunne

klareres, har Hr. Amtm., saavel i Hensyn hertil, som

til det Tab, den kgl. Kasse lider ved denne Belalings-

maade, under 7. Febr. f. A. behaget at forlange Kam-

merets Bestemmelse, om fornævnte Uldengods samt

Haspegarn kan modtages i Betaling for Kongeliende

efter den i de aarligo Capitelstaxler antagne Evalualion

' lil Aicn, elier om delle Gods ikke, naar det frembydes

i saadan Betaling, bc5r evalueres til Alen efter Handels-

priserne og Capitelslaxlens Medium.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade Ijensll.

at melde lir. Amtm. til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgj(3relse for Vedkommende, at da Capilclslaxten

for Island ikke har til Hensigt at gjcire nogen Udvidelse

eller Indskrænkning i de hidtil cjeldende Lovcire samme-

steds, eller at gjtire flere eller færre Varer til lovlige

Betalingsmidler imellem Mand og Mand, men ikkun at

bestemme, med hvilket Bel5b i Penge de i Capilels-

taxten benævnte Varesorter kunne af Yderne, om de

finde det for godt, afgjores, saa skjdnnes ikke, at Tiende-

yderne nu ere berettigede til at afgive Kongelienden

med andre Varesorter end forhen, og forsaavidt det

ommeldte Uldengods altsaa ikke tidligere har været lov-

ligt Betalingsmiddel i delte Tilfælde, kan det heller ikke

nu være det. Men da det imidlertid kan falde Yderne

vanskeligt enten at præstere de for denne Ydelse gjel-

dende Varesorter, eller at betale med Penge efter den

i saa Henseende cjeldende Capitelstaxt, og Husflidens

Frembringelser paa den anden Side heller ikke h'6r

savne Anvendelse, vil fra Kammerets Side ikke haves

Noget imod, at ovenmeldte Uldengods tages i Betaling

for Kongeliende, dog ikkuns paa saadan Maadc og efter
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saadanl Forhold, al herved ikke opstaaer noget væsent- 1829.

ligt Tab for den kgl. Kasse, hvilket rnan icivrigt i'or-

'

mener mest hensigtsmæssig al kunne opnaaes ved

aarligen al faslsælle det Forhold, hvorefter bemeldte

Uldengods kunde leveres i Betaling for Kongetiende.

Til den Ende maae vi tillige tjensll. anmode Ur. Amlm.

om, forsaavidl del befindes fornodentj at foranledige

en saadan aarlig Bestemmelse, samt denne derefter

bekjendlgjort i vedkommende Sysseler, og forventer

Kammeret sig derhos desangaaende aarligen meddeell

Underretning. — Rentekammeret den 7. Februar 1829.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden i Is- 7. Febr.

lands Nord- og Oster -Amt, ang. Bestemmelsen

af Sysselmændenes visse og nvisse Indtægter.

Rhavn den 7. Februar 1829. — Rentek. isi. Copieb.

7, Nr. 517.

Forsaavidt det ved Forordn, af 14. Mai 1768 paa-

budne Extrapaabud af Gage m. v. skal beregnes af

Sysselmændenes Embeds-fndtægtcr, har lir. Amtm. under

9. Februar f. A. bebaget at forlange Kammerets Be-

stemmelse om, hvilke af bemeldte Embedsmænds Ind-

komster skulle henfores til de visse og hvilke til de

uvisse Indlægter.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade Ijenstl.

al melde Ur. Amlm. til behagelig Efterretning oi" Be-

kjendtajcireise for vedkommende Sysselmænd i Nord-

og Oster-Amtet, at i Overeensstemmelse med Kammerets

Skrivelse til daværende Stiftamlmnnd i Island, Kammer-

herre Levetzow, af 15. Marts 1788^ hvoraf vi under

'") denne Rentek. Skrivelse af 15. Marts 1788 lyder som

falger (Rentek. Isl. Copieb. Litr X, Nr. fi84):

„Til at beref^ne Procent-Skat af de Embeds-Indkomster,

hvortil er henlagt fast Gage, og hvorved tillige Mgei

Sportler, blive begge Dele ikke her ved Kammeret sam-
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\0. Maris 1817 have meddeelt Dem Gjenpart, er det

antallet, at Sysselmændenes Indtægter af Skalte og Gjaf-

told, samt den dem for Laugmandstoldens Incassation

tillagte Ve Deel, og ligeledes det Sysselmændene er-

holder for Incassalionen af Kongelienden, hvor saadant

finder Sted, henfdres til de visse Indkomster, hvorfor

Angivelse skeer særskilt, hvorimod Sportler og Retsge-

byrer m.m. henføres til de uvisse Indkomster. — Rente-

kammeret den 7. Februar 1829.

- 12. Fcbr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1829 til samme Tid 1830. Vester-Amt. 12. Februar

1829. — Islandsk: Original- Aftryk i det islandske De-

partement, trykt hos Schultz i KjHbenhavn 1823, som Schema,

^ hvori Tallene ere skrevne til ved Udfærdigelsen, 2 Bl. i 4»»;

jcvnf. Sig. Hansen : „Um verblagsskrår" i „Skyrslur um lands-

bagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

menlagte til Procent-Skattens Beregning, men Skatten be-

regnes af Revenlien af ethvert Slags Indkomster for sig*

Det er dernæst afgjort, at den Indtægt, Sysselmændene

har af deres Ombud, er at ansee som den L8n, der

ftilger Embedet. Hr. Khr. vil efter disse Regler befinde,

at Sysselmændenes Indkomster af deres Ombude ikke blive

at lægge sammen til Procent -Skats Svarelse med deres

Ovrige accid2ntelle Indkomster af judiciale Forretninger og

i andre Maader, og at fi5lgelig ikke Procent-Skat af dem
svares, med mindre en af Delene for sig bel5ber 100 Rd.

og derover. — Dette have vi ikke skullet undlade at for-

melde Hr. Khr. til tjenstligst Gjensvar paa Deres Skrivelse

af 28. August a. p., saavel som at naar ved Sysselmændenes

Angivelser til Procent-Skats Svarelse, som forekomme ved

Jordebogs-Regnskabet, skulde falde Noget at erindre, som

Hr. Khr. troer fortjener at gjdres Forestilling om her til

Kammeret, overlade vi til Hr. Khr. at gjOre det strax,

for at vinde Tiden, uden at oppebie at Sagen sættes i

Gang ved Antegnelserne efter Regnskabernes Revision. —
Rentekammeret den 15. Martii 1788.

1859.

7. Febr.
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Capiluls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells- 1829.

ness, Dala, Bar&aslrandar, Isafjarbar og Slranda syslur 12- ^'ebr.

i fslands vestur-amli, gildandi fra mi&ju Maji månaibar

1829 lil, scimu iilar 1830.

V tiru og aura Nafnvert). å landsvisu hdr. erl)vilal.

tegundir. Rbd. Kbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1' . . . . . 21 20 21 20 17

— 2 . . . . . . 3 11 18 66 15

— 3 . . . . . . 4 20 25 24 20

- 4 . . . . . . 8 2 24 16 19

- 5 . . . . . . 2 7 24 84 20

— 6 . . . . . . 2 89 23 40 19

- 7 . . , . . . 1 93 »

— 8 . . . . . . 13 35 13 85 II

- 9 . . . . . . 10 38 13 83 11

B, Nr. 10 . . . . . . . 16 20 16

- 11 . . . . . . • 13 '/a. 16 84 laVa

— 12 , . . 16 20 16

- 13 . . . . . . . 16 20 16

C. Nr. 14 . . . n » B

— 15 . . . . . . » 15 9 86

- 16 . . . . . . . 34 » B i

— 17 . . .
• ' •

" 6 11 24 9

- 18 . . . . . . . 4673 n B 1

— 19 . . . . . . 1 19 n B

— 20 . . . . . . • 28V-i • i

— 21 . . . . . . • 21 B

D. Nr. 22 . . . . . . 3 43 20 66 16 V»

— 23 . . . . . . 2 72 16 48 13

- 24 . . . . . . 2 61 'A 15 81 12V9

- 25 . . . . . . 2 26 13 60 11

- 26 . . . . , . 2 48 15 8 12

E. Nr. 27 . . . . . . 1 8 16 24 13
- 28 . . . . . . 1 9'A 16 46 18
— 29 . . . . . . 1 8 16 24 18
— 30 . . . . . . 1 472 15 67 12 Va

F. Nr. 31 . . . , . . 8 90 15 72 12 7^

O Rubrikkerne ere fuldstændig anfbrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 20. Febr. 1826 (ovenf. S. 12—15). Coursen

^angivet.
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1829. V6m og aura Nafnver&. å landsvisu hdr. er [)vi 1 al.

- tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

12. Febr. ^r. 32 3 1 -

— 33 2 43 '/v

— 34 2 4 » >» •

— 35 1 53 ,

— 36 ...... 2 72

— 37 - 6

G. Nr. 38 2 74 -

— 39 » •

-i- 40 1 66

— 41 1 38

— 42 » 57 . • .

— 43 • 87

Mefealverb a hverju hundrabi og hverri alin i

fyrl6ldum landaurum verbur:

Eptir Lilr. A, eba fri£u 20.58 16Va

— B, — ullu, smjori og l61g 19.21 ISVa

— C, — ullar lévinnu . . . 10.30 8V4

— D, — fiski 16.32 13

— E, — I^si lO.lO 13

— F, — skinnavorum . . . 15.72 I2V9

En mefealvcr&a sumnia allra landaura, skipl meb 6,

gjOrir hofubmebalverb allra inebal verba

[hdr.] \iS Rbd. 38 Sk. [og alin] 13 Sk.

|)egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Lilr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab

[o. s. V. see Taxt 20. Febr. 1826] ... 4 fjérbiingar nauts-

skinna, hundrab,

fslands vestur-amts contoiri, joann 12. Februar 1829.

Thorsteinson. Gubmundur J6nssoD.

14. Febr. Rcskript til Rentekammeret, ang. Dnderstfit-

telse for en islandsk Haandværksmand. Khavn

den 14. Februar 1829. — Rentek. Reiat. og Resoi.

Prot. 1829 A, Nr. 37.
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Da del maa ansees onskeligt, al indl'odte Islændere 1829.

lægge sig efler at udlæres som llaandværkssvende ^^''j
{T^^^^bT'

for som Meslere at etablere sig i Island, saa ville Vi,

i Anledning af Snedkersvend Haldor Johnsens vedlagte

allerund. Ansogning, allern. have Vort Rentekammer

bemyndiget til at komme Supplikanten til lijælp, for-

saavidt som det efler Kammerets Skjonuende kan skee.

Befalende Eder Gud! — Givet i Vor Residenlsslad Kj6-

benhavQ den \å. Februar 1829.

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over 21. Febr.

Islands Vester-Amt, ang. Erlæggelse af Kirketiende

af Hjemmegaardens Bruger. Khavn den 21. Febr.

1829. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 5T6.

Ved Ur. Amlm.' behagelige Skrivelse af 8. August

f. A. har Kammeret modtaget et Andragende fra Ad-

^ minislralor for Arnestappens Ombud, S. Scheving, hvori

han, foranlediget af de af [Revisionen desangaaende gjorte

Udsættelser i hans, som Værge for den Hans Maj*, til-

hSrende Inpjaldshol Kirke, aflagte Regnskaber, anholder

om at vorde frilau^en for at svare Tiende til bemeldte

Kirke, saavel af den af ham for Tiden paaboende Gaard

fngjaldshol, paa hvis Grund Kirken slaaer, som af hans

eiende Losore.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade Ijensll.

at melde Ur. Amlm, til behagelig Efterretning og Be- •

kjendtgjorelse for Administrator Scheving, at efter de

af Dem meddelte Oplysninger i fornævnte Deres Skrivelse

bifalder Kammeret, at videre Paastand om Kirketiende

af Gaarden Ingjaldshol kan for den Tid Scheving har

beboet bemeldte Gaard og indtil Fardag d. A. bort-

falde, men derimod kan han ikke fritages for at er-

lægge Tiende lil Kirken af hans Uscire, hvorfor altsaa

i Kirkeregnskabet for indeværende Aar bliver, saavel

for samme Aar som for den forbigangne Tid, at aflægge
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behbrig Rigtighed. — Ved Anvendelsen af Gaarden In-

gjaldshol for den folgende Tid fra Fardag d. A. for-

mener Kammeret, at det bor paalægges vedkommende

Bruger at erlægge Tiende af Jorden lil Kirken, i hvilken

Henseende vi derfor Ijenstl. overlade til Hr. Amtm. at

paaagte det Fornodne. — Rentekammeret den 2i. Fe-

bruar 18^9.

28. Fcbr. Kongelig Resolution ang. Prægning af en Me-

daille tilBeldnning for fortjente islandske Mænd.

Khavn den 28. Februar 1829\ — i Rentekam-

merets Forestilling 3. Februar bemærkes, at Overøvrighederne

paa Island havde oftere indberettet, at Forskjellige af Ind-

vaanerne paa Island havde udmærket sig ved, ^^med en der i

Landet sjelden Flid og Stræbsomhed at virke til Fiskeriernes

Opkomst, deres Jorders Dyrkning og Forbedring, de derved

erhvervede Produkters Forædling m. m.", hvorfor Amtmændene

finskede, at disse Mænd maatte erholde et eller andet Beviis

paa Kongens Tilfredshed. Da disse Mænd nærmest maatte

antages at virke for sit eget Gavn, og kun indirecte for det

Offentlige, fandtes det mindre passende at andrage paa et af

de sædvanlige Hæderstegn. Kammeret ansaae det derfor for

mest passende, at tilstaae dem, der saaledes udmærkede sig,

en Medaille, som det kunde tillades Vedkommende at bære,

ligesom Medaillen for ædel Daad. Modellen til en slig Me-

daille, udarbeidet af Sekretair Muhle, forelægges Kongen, og

stod paa Aversen Kongens Brystbillede, paa Reversen en Ege-

krands, i hvis Midte Modtagerens Navn skulde anbringes.

Kunstmcademiet havde Intet fundet at erindre imod denne Mo-
del, og Udfareisen af Stemplerne, der ansloges til 500 Rbd.

r. S., foreslaaes udredede af Jordebogskassen. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1829 A, Nr. 54.

Vi bifalde allern., at en Medaille efter indbemeldte

Model rnaa udpræges til Brug som Opmuntring og Be-

Icinning for de Beboere paa Island, der forlrinligen ud-

mærke sig ved Bestræbelser for Fiskeriernes Fremme,

s. o kgl. Resol. 25. Decbr. 1832, samt 12. Juli 1840.
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Jordernes RSgt og Forbedring, eller anden gavnlig In-

dustries Opkomst, og at de dertil medgaaende Omkost-

ninger maae udredes af den islandske Jordebogskasse,

og har Vort Rentekammer til sin Tid at nedlægge nær-

mere allerund. Forestilling om, hvem en saadan Me-

daille, der bliver at bære i det samme Slags Baand

som Medaillen for ædel Daad, kunde være allern. at

forunde. Dog bliver i hvert enkelt Tilfælde af Kam-

meret allerund. at foreslaae den Indskrift, som mest

passende kunde gives Medaillens Revers, da Vi finde

det blotte Navn af Modtageren, med Hensyn til Aversen,

mindre passende. — Kjcibenhavn den 28. Februar -1829.

Kongelig Resolution ang. Gagetillæg for Sys- i^^ts,

selmanden paa Vestmannoerne. Khavn den 10.

Marts 1829. — I Rentekammerets Forestilling 17. Febr.

bemærkes, at Sysselmand Abel paa Vestmanncierne havde, paa

Grund af sin ringe Lc5n, andraget paa en Understøttelse af

200 Rbd. — Stiftamtmand Hoppe bemærkede, at Sysselmanden
,

«baade har udmærket sig ved en paa Island sjeldent ordentlig

Justits- og Politie-Bestyrelse, og i det Hele viist en retskaffen

og ubestikkelig Charakteer". Sysselmandens Gage var kun
57 Rbd. 48 Sk. Scilvj hans Ombudslon havde i 1821 udgjort

6 Skpd. Platfisk, af 144 Rbd. Sedlers Yærdie^ fremdeles havde
han til afgiftsfri Afbenyttelse Jorderne Yztaklett og Oddastabir,

hvoraf Landskylden var 2 Skpd. 5 Lpd. Fisk. - Efter Syssel-

mandens Angivelse vare imidlertid hans Indtægter blevne for-

mindskede derved, at Fiskerbaadenes Antal paa 0erne var

formindsket fra 28 til 17, ligesom ogsaa Prisen paa Fisk var
falden fra over 20 til 12 å 14 Rbd. pr. Skpd., saaledes, at

hans Andeel for 1827 og 1828 havde, efter et Middeltal, be-
lobet omtrent 7Va Skpd. for begge Aar, som kun havde en
Værdie af omtrent 100 Rbd., eller 50 Rbd. aarlig. Paa Grund
heraf havde Kammeret tilstaaet ham en Gratification af 50
I^bd. Sedler aarlig i Aarene 1822 til 182(i, og for Aaret 1827,

da alle danske Varer stode i hiii Priis, 100 Rbd. Kammeret
anbefaler derfor, med særdeles Hensyn til Nødvendigheden af

at have en fast ordentlig lønnet Sysselmand paa VestmannSerne,

-



382 Kgl. Resol. ang. V£Stuann5b Stssbl.

4829. at tilstaae Sysselmanden et fast aarligt Gagetillaeg af 242 Rbd.—--^^ 48 Sk. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1829 A, Nr. 07.

10. Marts.

Vi ville allern. have bevilget, at der til Sysselmands-

Embedet for VeslmannOe Syssel under Islands Sonder-

Amt maa henlægges et aarligt Gagetillæg af 242 Rbd.

48 Sk. Solv af den islandske Jordebogskasse, fra 1.

Januar indeværende Aar af at regne; hvorhos Vi allern.

ville have nuværende Sysselmand for bemeldte Syssel,

Johan Nicolai Abe), i Belraglning af de allerund. op-

lyste Omslændigheder, for denne Gang bevilget af oven*

nævnte Kasse en Gratification af 200 Ubd. Sedler. —
Kjbbenhavn den 10. Marts 1829 \

u.. Marts. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands INord- og Oster-Amt, angaaende Tienden

i Oefjords Syssel, Khavn den 14. Marts 1829.

— Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 631.

I Anledning af fir. Amtm/ behagelige Skrivelse

af 29. Septbr. f. A, og dermed fulgte Andragende fra

Kammerraad og Sysselmand Briem om at frilages for

Oppeborselen af Oefjords Syssels Kongeliende, skulde

vi ikke undlade Ijenstligen at melde Dem til behagelig

' Efterretning og Bekjendtgjcirelse for Kammerraad Briem,

al Kammeret, efter de af Ur. Amtm. oplyste Om-

stændigheder, tillader, at der for Aarel 1829 og frem-

deles lilslaaes ham aarligen ^4 Deel af Kongeliendens

Beldb istedetfor ^/c Deel, imod at han forbinder sig til

at lilsvare de ovrige *'*/4 Dele af bemeldte Tiende med
Penge efter Capitelstaxtens aarlige Medium, samt til at

vedblive sammes Oppeborsel saalænge han foreslaaer

Sysselmands-Embedet, forsaavidt Kammeret ellers ikke,

') denne Resolution er communiceret Stiftamtmand Hoppe,

den conatituerede Landfoged Ulstrup og Sysselmand Abel

ved Rentek. Skrivelser 11. April \8U9. Rentek. Isl. Copieb.

7, Nr. 673—675.
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under muligen forandrede Omstændigheder, maatte 1859.

finde sig befalet til at allraae en Forandring i Besty- xT^Mai^
reisen af bemeldte Tiende. — Rentekammeret den \L

Marts 1829.

Plakat ang. Betaling for Forretninger ombord

i Skibe. Khavn den 18. Marts 1829. — PubU-

ceret ved Landsoverretten i Island den 25. Mai 1829, samt i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1829 og anden Gang

1830) senere udvidet til Island med Forandringer, og saa-

ledes indrykket i For. 3. Februar 1836. II (jevnf. Snnnanpést.

1838, S. 162). — Canc. 2. Depart. Registr. XXX, 45—46

Cl 829, Nr. 159). Original- Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid.

for 1829, S, 329—335 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1829,

S. 29-30; Schou XX, 19-20.

Cancellie-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn 20. Mart«

den 20. Marts 1828. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 25. Mai 1829, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1829 og anden Gang 1830; den skulde være

gjeklemle der i Landet for sidste Halvaar, fra 1. Juli til 31.

Decbr. 1829 (Plak. 11. Mai 1819); jevnf. Sunnanp6st. 1835,

S- 43 Anmærkn. — Canc. 2. Dcpartem. Registrant XXX, 47

C1829, Nr. 163). Original-Aftryk hos Schultz, Colleg. Tid.

for 1829, S. 300-301. Qvart-Forr. for 1829, S 31; Schou
XX, S. 20.

Plakat, angaacnde Qvartals-Coursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1829.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne
Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse
anordnede bestandige Conimitlee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1829 skulle modtages i alle de Solvbelalinger, der, efter

allerhiiislbemeldle aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 206 V4 imod 100 Species eller

200 Rbd. Solv, saa at 1 Rbd. Scilv i alle foranfSrte

i* Tilfælde kan betales med 1 Rbd, 3 Sk. i Rigsbank-
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1829. sedler og Tegn. — Hvilket herved kundgjSres ti! alle

ao^arU^ Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Canceliie

' den 20. Martii 1829.

«8. Marta. Koflgelig ResolutioD ang. Understottelse til

Forsøg med Hvalfangst i Island. Khavn den 28.

Marts 1829. — I Rentekammerets Forestilling 10. Marts

berettes, at Amtmanden over Vester-Amtet, Bjarni Thorstein-

son, havde undersøgt Aarsagerne til, at Hvalfangsten i Island

ikke gav stBrre Udbytte, og Midlerne til dens Ophjælpning.

Fangstens nuværende ringe Betydenhed hidrcirte efter hans

Anskuelse fra den ufuldkomne Maade, hvorpaa den er bleven

dreven. Det var derfor nOdvendigt, deels at skatfe bedre Red-

skaber, deels at undervise i disses Brug, hvortil han ansaae

det bekvemmest at benytte Mænd, som havde været oplærte

ved Hvalfangst i GrCnland. Den grønlandske Handels Direc-

tion var villig til at engagere et Par unge Islændere for 2 å

3 Aar, paa samme Maade som de danske Hvalfanger-Matroser.

Udgiften til disses Ophold i Kjobenhavn ansloges til 12 å 14

Rbd. maanedlig. Fangeredskabeme ansloges at ville koste

283 Rbd. 52 Sk., de Cvrige Requisiter til den fangede Hvals

FortBining, Flensning m. v. ansloges til 199 Rbd. 16 Sk.j

hvis de islandske Baade ikke fandtes tjenlige til Fangsten,

maatte endvidere bygges Hvalfangerslupper, i et Antal af 3 å

4, som pr. Stykke vilde, med Aarer o. s. v., koste 275 Rbd.

64 Sk. — Idet Amtmanden meldtes disse Bemærkninger, send-

tes ham tillige Tegning af en Hvalfangcrslup ^ han bemærkede

i den Anledning, at det vilde blive vanskeligt at formaae Is-

lændere til at tage over til Grbnland, ligesom ogsaa senere at

tilveiebringe de fornødne Penge til Forstiget^ efter Kjbbmand

Svendsens Forslag at engagere en Dansk, vilde blive for kost-

bart, og tillige mindre nyttigt, da han ikke vilde forstaae

Sproget og ikke finde sig i Levemanden. lOvrigt vidste Amt-

manden Ingen, hvem Bestyrelsen af slige Forsøg kunde bedre

betroes til, end Kjøbmand Svendsen, „thi af hans Duelighed

og de Forbindelser, hvori han staaer med Almuen, lader sig

vente det Bedste", men det vilde komme an paa, hvor stor

Understøttelse til et sligt Foretagende han kunde vente. —
Svendsen havde siden ladet bygge en Hvalfangerslup af Driv-

tømmer fra Hornstrandene, efter den af Kammeret sendte Teg-
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^^^gj og havde erklæret sig villig til at bestyre det paatænkte 1 829.

ForsOg til Hvalfangst, hvis han dertil kunde erholde en Under-

stattelse af 1500 å 1600 Rbd.j hvorhos det bemærkedes, at
^a''*^^-

efter Retourlisterne fra Island i Åaret 1827 skulde over 600

Tdr. Hvaltran væve udfbrte fra Isafjord. — Rentekammeret

bemærker deels de Leiligheder, hvorved fOr var bevilget Un-

derstattelse til Forstig med Hvalfangst i Island, nemlig 1781

og 1823 (Resol. 29. Marts), deels de i Forordn. 13. Juni 1787

Cap. III § 3 givne Tilsagn i denne Henseende. De i 1823.

skjænkede Raketter vare imidlertid for stBrste Delen blevne

J
tilbagesendte, da de ved de anstillede Forstig fandtes uhensigts-

svarende. Kammeret finder det derfor hensigtsmæssigt, at be-

vilge Svendsen den Understøttelse som han forlangte, for at

gjtire et virksomt Forstig paa Hvalfangst efter en bedre Me-
thode. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1829, Nr. 99.

Vi bifalde allern., at der til de forbedrede Forscig

paa Hvalfangst i Isefjords Syssel i Vester-Amtet i Islaod,

hvilke KjCbmand Sveadsen paa Onimderfjord har til-

budet al ville beslyre, maa udbetales denne en Under-

stciUelse af 1600 Rbd. Sedler af den islandske Jorde-

bonskasse. imod at han forbinder sig lil i sin T;d at

aflægge detailleret Regnskab for Summens Anvendelse.

Naar Rentekammeret derefter seer sig i Stand lil at

nedlægge allerund. Beretning om Falgerne af disse For-

anstaltninger, ville Vi lage Kammerets Anbefaling for

Kj(3bmand Svendsen i allerund. Forestilling af l i. Januar

A. under nærmere allerhSiesle Overvejelse. — Kj(5-

benhavn den 28. Marts 1829'.

Rentekammer-Plakat ang. midlertidig Autori- lo. AprU.

sation af Raufarhofn som Udliggersted. Khavn

') Denne Resolution er communiceret Kjtibmand Svendsen

og Amtmand Thorsteinson ved Rentek. Skrivelser 4. April

1829 (Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 671-6723, samt lige-

ledes Finantsbestyrelsen og Landfogden i Island, Krigs-

assessor Ulstrup, ved Skrivelser 25. April (Copieb. sst.

Nr. 725-726)5 jevnf. Rentek. Skriv. 25. April 1829 til

Amtmand Thorsteinson angaaende den samme Gjenstand.

IX. B, 26
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829. ^en 10. April 1829\ — Publiceret ved Landsoverretten

April
^ Island den 6. Juli 1829, samt i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1829. Originalen indheftet ved kgl. Resol. 25. Marts

1829, hvorpaa denne Plakat grunder sig, i Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1829, Nr. 94. Rentek. Exped. Prot. fi3, 230, Nr.

273. — Original-Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. for 1829, S. 418.

Qvart-Forr. for 1829, S. 35—36j Schou XX, S. 21—22. —
Tyd sk: „Patent, betieffend die Edaubniss noch wahrend vier

Jahre Raudarhavn im Norder- Syssel des Norder- und Oster-

Amts auf Island zu besegeln und darauf zu handeln": Original-

Aftryk hos Schultz paa Tydsk og Dansk i to sarasidige Spalter,

udkommet som Rentekammer-Plakat underDatum9. Juni 1829.

~ Islandsk: Rubr. i Sunnanpdst. 1835, S. 56—57.

Plakat angaaende Tilladelse til endnu i 4 Aar at

beseile og handle paa Raudarhavn i Norder- Syssel i

• *

Nord- og Oster-Amtet paa Island.

Da de 2 Aar nu udlobe, hvori det, saaledes som

ved Kammer-Plakat af '19. April 1827 blev bekjendlgjort,

allern. var tilladt at beseile og handle paa Raudarhavn

i Norder-Syssel i Nord- og Oster-Amtet paa Island, bar

Hans Majestæt Kongen ved allerh. Resolution af 25. i

f. M. allern. bevilget, at fornævnte Raudarhavn fremdeles

maa, uden at autoriseres som Udliggersted, endnu len

Tid af 4 Aar beseiles, og at derpaa i dette Tidsrum

maa drives Handel under de Vilkaar, som for Handel

paa de autoriserede Udiiggersteder ere foreskrevne. —
Hvilket herved til alle Vedkommendes Efterretning be-

kjendtgjdres. — Rentekammeret den 10. April 1829.

April. Cancellie Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, ang. Betingelserne ved Distrikts-

Chirurgers Ansættelse i Island. Khavn den 11.

April 1829. — Canc. 3. Depart, Brevb. 1829, Nr. 847.

Det kgl. Sundheds-Collegium har tilstillet Cancelliet

en til samme indsendt, med Hr. Amlm." Erklæring af

.0 Rentek. Skriv. 16. Mai 1829.
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26. Seplbr. f. A. ledsaget Ans(5gning fra Fjerdingschirurg 1829.

i Islands Nord-Aml, .Icirgen W. Hoffmann, hvori banan- H. April

hoJder om at vorde entledigel fra sit nuhavende Em-

bede, med Behold af den dermed forbundne Gage 300

Rbd. Scilv aarlig som Vartpenge, indtil han efter nær-

mere Ansogning kunde erholde en Ansættelse her i

Landet.

Ved i denne Anledning til Bekjendtgjcirelse for

Supplikanten tjenstl. at tilmelde Hr. Aratm., at del An-

søgte efter Omstændighederne ikke kan bevilges, skulde

Collegiet, med Hensyn til hvad Hoffmann i sin Ans5g-

ning har anfcirt om, at der i sin Tid ved hans Beskik-

kelse blev givet ham Lofte om Forfremmelse til et bedre

Ghirurgikat i Danmark, ikke forbigaae at bemærke, at

ligesom han ikke har ans(5gt sil nuhavende Embede

under den Betingelse, efter visse Aars Forlob at be-

fordres til el bedre. Embede her i Landet, saaledes

indeholdes heller Intet derom i den for ham som Fjer-

dingschirurg udfærdigede Bestalling, saa al der følgelig

ikke kan blive Sporgsmaal om Opfyldeisen af noget

Supplikanten i saa Maade givet Tilsagn. Vel er det i

<3en i sin Tid mellem det kgl. Rentekammer, det kgl.

Sundheds-Collegium og Gancelliet forte Gorrespondence

^ngaaende Ghiruraikaterne i Island blevet omventileret,

om ikke et saadant Tilsagn, som Hofl'mann paaberaaber,

oni Ansæltelse i Danmark, kunde gives som en Op-

niuntring for duelige Ghirurger til at modtage Poster i

Island; men, foruden at intet definitivt i denne Hen-

seende blev afgjort, var det i al Fald kun bragt i For-

slag, at saadant Tilsagn skulde gives dem, som til

Examen havde erholdt forste, eller i det mindste anden
Gharakleer, og kunde altsaa i al Fald ikke komme
Hoffmann tilgode, der til sin Examen har tredie Gha-

rakleer. — Det kongl Danske Gancellie den 11. April

1829 \

O s. D. Canc. Skriv, til Sundheds-Collegium, hvori Under-

25*
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8^9- Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

* Udvidelse til Island af nogle almindelige Anord-

ninger fra 1828. Khavn den 18. April 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 853.

Cancelliet har taget under Overveieise, hvorvidt

do i Li5bet af forrige Aar hericjennem emanerede al-

mindelige Anordninger enten ligefrem eller med visse

Modiiicationer kunde gjores gjeldende paa Island og

Færoerne, og blandt bemeldte Anordninger formener

Cancelliet, at folgende ligefrem kunne bekjendtgjcires

til Efterlevelse paa fornævnte Golonier, nemlig:

1) Pink. 4. Maris 1828, ang. Afdragsreltens Op-

hævelse mellem Danmark og Sardinien. — 2) Forordn.

7. Maji s. A., ang. Forbud imod Eftertryk af Skrifter,

hvortil fremmede Staters Undersaaller have Forlagsret;

hvilken Anordning dog for Tiden ikke finder Anvendelse

paa Færcierne. — 3) For. 4. Junii s. A., hvorved Lovens

5—2—30 og 31. Artikler forandres. — 4) Plak. 2. Sep-

tembr. s. A., ang. Afdragsrettens Ophævelse imellem

Danmark og den Schweitzerske Forbundsstats 22 Gan-

toner. — 5) For. 29. Oktbr. s. A., ang. Rang for Gon-

ferenlsraader, samt Chefen for Kjøbenhavns Politie og

Kyslpolitiel.

Derimod formener Cancelliet, at det vil være rip;-

tigst foreldbigen at indhente vedkommende Overovrig-'

heders Betænkninger over, hvorvidt og med hvilke

Modificationer efterfdigende i forrige Aar herigjennem

udkomne Anordninger maalle kunne udvides lii Island

og Færoerne, nemlig:

1) For. 16. Januar 1828, indeholdende nærmere

Bestemmelser angaaende Hettens vedbcirlige og hurtige

Pleie. — 2) Plak. 22. Januar s. A., ang. Skipperes For-

pligtelse til at overfore Personer for offentlig Regning.

—

retning om det givne Svar til Hoffmann meddeles. Canc,

3. Pepart. Brevb. sst.
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3) For. 23. Januar s. A., ang. en hurtigere Rettergangs- 1829.

maade i Sager, der anlægges i Anledning afklare Gjælds- 18. April,

forskrivninger. — 4) Plak. 26. Februar s. A., om at

Iheologiske Candidater og Enhver, der atlraaer Ansættelse

som Skolelærer, bor forend Embedstiltrædelsen bevise

Kyndighed i den indbyrdes Underviisnings Melhode. —
5) Plak. 22. April s. A., indeholdende Regulativ for de

Ralioner, der tilkomme Mandskabet paa Handelsskibe.

— 6] For. 80. Maji s, A., ang. Adskilligt, som i Hen-

seende til Daaben bliver at iagttage. — 7) Plak. 25.

Junii s. A., indeholdende nærmere Bestemmelser ang.

den gymnastiske Underviisning i Almue- og Borger-

skolerne. — 8) Plak. 6. Septbr. s. A., ang. Behandlingen

af Sager, som opslaae i Anledning af Dagleie m. m. —
9) Plak. 14. Novbr. s. A., ang. Opfiskning af Arlkere,

som findes i Farvandene. — 10) Plak. 19. Novbr. s. A.,

ang. Slægtningers Forpligtelse til at antage sig afsindige

PaarSrende.

Af de saaledes nævnte Anordninger formener Gan-

celliet derhos, at Biskoppen over Island kunde affordres

Betænkning over de under Nr. 4, 6 og 7 anforte, saml

Amtmanden over Færderne anmodes om desangaaende

at conferere med Provsten ; hvorhos endelig Amt-

ttiændene saavel som Biskoppen paa Island kunde an-

'^odes om, at yttre sig over Anvendeligheden af Plak.

28. Novbr. f. A., indelioldende Forandringer og nær-

"lere Bestemmelser i For. 11. Maji 1775 § 66, hvilken

Plakat derimod paa Færderne ikke finder nogen An-

vendelse.

Vfid at meddele det kongel. Rentekammer Foran-

staaende, samt med Tilfdiende, at de dvrige i forr. Aar

herigjennem udgivne Anordninger angaae Gjenstande,
der ikke findes paa Island og Færderne, og altsaa ingen

Anvendelse der kunne have, skulde Cancelliet over

^enne Sag tjenstligst udbede sig Sammes Betænkning
behagelig meddeelt. — Det kgl. Danske Cancellie den
18. April 1829.
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1829. Caocellie -Skrivelse til den kgl. Direction for

18. April, den almindelige Pensionskasse, ang. Udvidelse af

nog;le Anordninger fra 1826 til Island og Fær-

derne. Khavn den 18. April 1829. — Canc. s. Dep.

Brevb". 1829, Nr. 859.

Cancelliet har brevvexlet med Overbvrighederne

paa Island og Færoerne, angaaende hvorvidt blandt de

flere i i 826 igjenneni delle Collegium emanerede al-

mindelige Anordninger fcilgende tvende, nemlig:

1) Plak. af 22. Februar 1826, indeholdende nogle

nærmere Bestemmelser af visse kongel. Embedsmænds

Forpligtelse til Indskud i den almindelige Enkekasse

m. m. — 2) Plak. 14. Julii s. A., ang. Indskud i Enke-

kassen af Prokuratorer, samt Landphysici og Distrikts-

Ghirurger, — i al Fald med visse Modificationer maatte

ansees anvendelige paa forbemeldte Colonier.

Ved nu hoslagt at tilstille den kgl. Direction for

den almindelige Pensionskasse samtlige derom indkomne

Erklæringer, skulde Collegiet forelobigen tjensti. udbede

sig velbemeldte Directions Yttringer over denne Sag

behageligen meddelte, idet man, forsaavidt Amtmanden
a

over Islands Nord- og Oster-Amt i Henseende til Plak.

22. Februar 1826 har henviist til en af ham under 21.

Novbr. 1826 afgiven Betænkning over de islandske Em-

bedsmænds Forpligtelse til Indskud i Enkekassen, maa

bemærke, at denne Betænkning under 12. Februar 1827

herfra er tilstillet Directionen; hvorhos man indsluttet

lader folge den af samme Amtmand med Hensyn til

Plak. 14. Juli 1826 paaberaabte, under en anden Sag

af ham afgivne Erklæring. — Samtlige fremsendte Bi-

lage maatte man i sin Tid tjensti. udbede sig remit-

teret. — Det kgl. Danske Gancellie den 18. April 1829.

18, April. Cancellie-Skrivelse til stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. nogle Kirkers Istand-
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sættelse. Khavn den 18. April 1829. — Bekjendt- 1829.

gjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1829. — Cane.
1. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1041. '

'

Efter at have modtaget den med D. Hoiærv.' be-

hagelige Skrivelse af 30. Seplbr. f. A. hertil indsendte

Beretning for 1827 over de paa Island værende Kirkers

Tilsiand m. v., skulde Gancelliet herved tjenstl. anmode

Hr. Stiftamtm. og .p..,Hc)iærv. om, behageligen al ville

lilholde de Vedkommende uden Ophold at istandsætte

efternævnle Kirker, nemlig: Klifstad Kirke i Nordermule

Provstie, Berefjord Kirke i SOndermule Provstie, Lang-

holt og Aase Kirker i Vester-Skaptefjelds Provstie, Store-

dal, Kross, Teig og Skard Kirker i Rangarvalle Provstie,

Hroungerdi og Arnarbæli Kirker i Arnæs Provstie, Garde

og Braularholt Kirker i Guldbringe og Kjose Provstie,

Akre Kirke i Myre Provstie, Snogsdal og Sælingsdals-

tunge Kirker i Dale Provstie, Gufudal Kirke i Barde-

strands Provstie, Valthiofstad [rett. Kirkjubél i Va!l;)j6rsdal)

Kirke i Vester-Isefjords Provstie, Adelvig Kirke i Norder-

Isefjords Provstie, Kirkehvam Kirke i Hunevatns Provstie,

Hof og Fell Kirker i Skagefjords Provstie, samt |)aungla-

bakke, Preslhole og Skinnestad Kirker i Thingoe Prov-

stie. — Det kgl. Danske Canceliie den 18. April 1829.

Cancellie-Skrivelse til stiftamtmanden og Bi- i8, Aprii.

skoppen over Island, ang. Besættelsen af Præste-

kaldet Hjaltastadir i Norder-Mule Syssel. Khavn

den 18, April 1829. — Original i Bispearchlvet i Is-

land. — Canc, 1. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1042.

Efter de af Stiftamlet og D. Hoiærv. i Skrivelse af

30. Novbr. f. A. anfcirte Omstændigheder finder Gan-

celliet ikke Noget at erindre imod, at Hjaltestad Pastorat

under Norder-Mule Syssel under Oster-Amtet paa Island,

om hvis Forening med Eydum Sognekald dette Collegium

under 25. Oktbr. 1823 tilskrev Stiftamtet og D. HcJiærv.,
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1829.

18. April,

er ved den indtrufne Vacance i samme blevet særskilt

besat. — Hvilket herved tjensll. meldes til behagelig

Underretning. — Det kongelige Danske Gancellie den

18. April 1829.

25. Apri\, Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Oversendelse af den nye Pharmaco-

poea panpernm m. v. Khavn den 25. April 1829.

— Canc, 3. Depart. Brevb, 1829, Nr. 973.

Ifblge Hr. Stiftamtm.' Begjæring i Skrivelse af 27.

Decbr. f. A. skulde Cancelliet herved tjenstligst tilstille

Dem:

1) et Antal Exeraplarer af Forordn. 7. Novembr.

1827, ang. Betaling for de Attester, som udfærdiges af

Præsterne. — 2) et Antal Exemplarer af For. 23, Novbr.

1827, indeholdende Midler til at fremme coUegiale Ex-

pedilioners Lcisning. — 3) 20 Exemplarer af den i forr.

Aar udfærdigede Pharmacopoea pauperum ^ — 4) 10

Exemplarer af don islandske Oversættelse af Etatsraad

Saxtorphs Skrift om Fbdselsvidenskaben. — 5) 10 Exem-

plarer af de for Landphysici og Ghirurgerne under 25.

Februar 1824 udfærdigede Instruxer. — Det kgl. Danske

Gancellie den 25. April 1829.

25. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Reisetilladelser til Kjobenhavn for

underordnede Retsbetjente. Khavn den 25. April

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 979.

') Denne Pharmacopoea, som ifolge kgl. Resol. 26. April

1826 skulde træde istedetfor den ved For. 20. Marts 1799

autoriserede Pharmacopoea pauperum, har fOlgende Titel

:

„Pharmacopoea in praxi publica a medicis Danicis se-

quenda. Auctoritate regia a collegio regio sanitatis edita".

Havniæ 1828. VI og 48 Sider. 12«.

/
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Foranlediget af Hr. Amtm/ Skrivelse af 3. Decbr. 1829.

f. A., belræffende de ved dette Collegii Circulair-Skri- ^rT^^T^

velse af 28. Junii f. A. foreskrevne Indberetninger, naar

Amtmændene meddele nogen af de dem underordnede

Retsbetjente Reisetilladeise her tiJ Staden, undlader Gol-

legiet ikke herved at tilmelde Dem, at det nævnte Gir-

culaire, der blot ved en Fejltagelse i sin Tid er blevet

opsendt til Hr. Amtm., efter Omstændighederne ikke kan

være anvendelig paa Island, hvorimod det sammesteds

fremdeles vil have sit Forblivende ved det i den om-

handlede Henseende hidtil gjeldende ^ — Det kongel.

Danske Gancellie den 25. April 1829.

Cancellie- Skrivelse til stiftamtmanden over 25. April.

Island, ang. Oplæsning af Landsoverrettens Domme.

Khavn den 25. April 1829. — Canc. 3. Dep. Brevb.

1829, Nr. 976^ (ikke i Brevbogen).

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 3. Novbr.

A. lil Gancelliels Resolution henstillet, om den i For-

ordningen om Landsoverretten i Island af i 1. Julii 1800

§ 8 indeholdte Forskrift, at Dommene, efter at være

forfattede efter de fleste Stemmer, skulle offentligen op-

læses, bOr forstaaes saaledes, at alene Dommenes Con-

clusioner oplæses, eller om ikke hiin Bestemmelse lige-

ledes gjelder Præmisserne lil Overretlens Domme.

Med Hensyn hertil skulde Cancelliet til fornoden

Efterretning og videre Bekjendtgj(3relse tjenstl. melde,

Collegiet efter Omstændighederne ikke kan Andet

ansee det rettest, at det som Regel for Fremtiden

iagttages, at Overretlens Domme, tilligemed deres Præ-

niisser, hvilke ogsaa kunne indbefattes i den anfc5rte

Anordnings Hdtryk, offentligen oplæses. — Det kongel.

Danske Cancellie den 25. April 1829.

O ifelge Amtmandens Bemærkning CSkriv. til Canc. 3. Decbr.

1828) var Fremgangsmaaden den, at naar en Sysselmand
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829. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

J^^^ Islands Vester-Amt, ang. Fremgangsmaaden med

Forsog til Hvalfangst i Isafjords Syssel. Khavn

den 25. April 1829, — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 727.

I Forbindelse med vor Skrivelse til Hr, Amtm. af

4. d. M., hvorved De underrettes om, at der til for-

bedrede Forscig paa Flvalfangst i Isefjords Syssel under

Kjobmand Svendsens Bestyrelse er ved allerhciiesle Re-

solution af 28. i f. M. bevilgel en Understottelse af 1 600

Rbd. Sedler, skulde vi ikke undlade herved tjenstl. at

melde Dem lil behagelig Efterretning, al ovennævnte

1600 Rbd. Sedler ere efter Kjobmand Svendsens Be-

gjæring under D. D. foranstaltede ham anviste lil Ud-

betaling af Zahlkassen, og er det derhos tilkjendegivei

ham, al han ved hans Ankomst lil Island har at hen-

vende sig til lir. Amtm., for at overlægge og afhandle

med Dem, hvorledes Forsøgene mest hensigtsmæssigen

kunde iværksætles. saavel til Foretagendets Fremme

som lil Gavn for Sysselets Indvaanere, til hvilket Oie-

meds Opnaaelse el Interessentskab mellem nogle af

disse maaskee passende kunde soges opreltet, samt

dernæst for ligeledes at erholde de nærmere forncidne

Forskrifter i Henseende lil de Regnskaber, han har at

aflægge ikke alene til Sikkerhed for den rette Anven-

delse af den bevilgede Understottelse, men ogsaa for

de Indlægter, som herved, efter at de gjorte Forskud

i Tiden ere indvundne til Fordcel for Indretningen,

maatte tilfalde samtlige deri Deellagende. Til den Ende

anmodes Hr. Amtm. Ijensll. om, i ovenmeldte 5iemed

at IræfTe en passende Overeenskomst, som saavidt mu-

ligen indeholder de for Foretagendet i det Hele mest

nodvendige Grundregler, af hvilken Overeenskomst Kam-

meret derefter udbeder sig en Gjenparl, ligesom ogsaa

har Onsket at reise til Kjcibenhavn, har han forud til Reisen

erholdt Tilladelse hos Rentekammeret.
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aarligen, og saaledes forste Gang ved Udløbet af det 1829.

forstå Aar, at blive ti! nærmere Åfajtirelse med Deres ^5*"^^^
behagelige Betænkning tilstillet behorigen documenteret

Regnskab, saaledes som Kjobmand Svendsen ifolge hoist-

bemeldte Resolution har at aflægge samme. Endeligen

maae vi Ijensll. anmode Dem om, at foranledige det

Fornodne i denne Anledning bekjendtgjort i Isefjords

Syssel, og derhos tillige efter Kjobmand Svendsens

Begjæring al bevirke vedkommende Sysselmænds og

Repstyreres Interesse for Sagen, for at i ethvert Tilfælde

en hurtig og virksom Assistence fra deres Side kan

ventes. — Rentekammeret den 25. April 1829.

Rentekammer - Skrivelse til den constituerede 25, Aprii.

Stiftamtmand i Island^ L. A. de Krieger^ ang.

Anskaffelse af Reisetelt som Inventarium til

Siinder- Amtet, Khavn den 25. April 1829. —
J^entek. Isl. Copieb. 7, Nr. 737.

1 Anledning af Hr. Amtm.' Andragende i behagelig

Skrivelse af 10. d. M., om til Brug ved Deres Embeds-

^^'Ser i Island at maatte for offentlig Regning lade an-

skaffe el Heisetelt, hvilket med del nodvendige Tilbehor

vil koste 43 Rbd. Sedler, skulde vi ikke undlade herved

yensti. at melde Dem, at der ikke findes Noget herimod
fra Kammerets Side at erindre, og at saaledes oven-

nævnte 43 Rbd. Sedler skulle blive anviste til Udbe-
taling, naar Regning hertil indsendes, tilligemed Deres
Tilstaaelse for, at Teltet er af Dem modtaget, som et

Stiftamtmands-Embedet
i Island tilhørende Inventarium.

Rentekammeret den 25. April 1829.

Cancellie- Skrivelse til stiftamtmanden over 2. Mai.

Island, ang. Betydningen af Vedkommendes Under-

skrifter under Skifteprotokoller. Khavn den 2, Mai

1829. — Canc. S. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1075. Fogtm.

CAlgreen-UfifiingJ VH. 12, 2. H., S, 186-187,
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1829. Ved i behagelig Skrivelse af 27. Decbr. f. A. at

ir^iT^ tilmelde Gancelliet, at De i afvigte Aar har forelacet
2. Mai. ' "

en Undersogelses - Reise i Sander - Amtets forskjellige

Jurisdiclioner, har Hr. Stiftamlm., forsaavidt De derved

blandt Andet har befundet, al det blandt Skifteforval-

lerne er en almindelig Skik ved Boernes Afslutning at

lade samtlige Vedkommende underskrive i Protokollen,

samt at en saadan Paategning saavel af Skifleforval-

tcrne som af Almuen ansees som en Qvittering, hvorved

de Paagjeldende afskjære sig Ret til at paaanke Skifte-

behandlingen, henstillet denne Punkt til Cancelliets nær-

mere Foranstaltning.

Foranlediget heraf undlader Gancelliet ikke, i Hen-

hold til den 5. § i Forordn om Skifleforvallningen i

Danmark af 19. Februar 1790, til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse tjensti, at melde, at Under-

skrift af Vedkommende og Paagjeldende, som ere til-

stede ved Skiftesamlingerne, ordentligen maa antages

at være til Vilterlighed om det, som er forhandlet ved

ethvert Mode, med mindre Nogen ved Skifteretten har

paadraget sig en Forpligtelse, og da derom undervSkriver

sin Erklæring i Protokollen. — Det kgl. Danske Gancellie

den 2. Maji 1829.

3. Mai. Cancellie - Skrivelse til den kgl. Landsoverret

i Island, ang. hvorvidt Landsoverrettens Medlem-

mer bor vige Sæde i Retten. Khavn den 2. Mai

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1077. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 187—188.

I en hertil indkommen Forestilling har Hr. Cfraad

Stephensen blandt Andet udbedt sig dette Gollegii Re-

solution for, hvorvidt en Tilforordnet i den kgl. Lands-

overret i Island maatte være pligtig til at vige sit Dom-

mersæde i criminelle eller Justits -Sager, blot fordi en

ham saaledes Beslægtet eller Besvogrel, som i Forordn.
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Juli 1800 i § 6 anfdreSj har i fiirsle Instants enten

som Dommer eller Sagf(5rer behandlet samme, og b(3r

vige Sæde enten efler en fremsat elJer endog uden

nogen Exception imod hans Deellagelse i en saadan cri-

minel eller offentlig Sags Behandling.

I Anledning heraf skulde man, ved at remittere

indlagte Bilag, tjenstl. tilmelde den kgl. Landsoverret,

at CanceUiel ikke skjonner, at der er nogen tilstrække-

lig Anledning for Bettens Medlemmer til, i det omspurgte

Tilfælde at vige deres Sæde, med mindre den Dommer
eller Sagforer, der har paadcimt Sagen eller deeltagel

i dens Behandling i fOrste Instants, og der er nogen af

Overreltens Tilforordnede beslægtet eller besvogret indtil

i anden Grad, tillige er indstævnet til at slande til Bette,

eller der itivrigt maatte være nedlagt nogen Paastand

om Ansvarlighed for ham med Hensyn til den for Over-

J'etten indbragte Sags Behandling. — Det kgl. Danske

Cancellie den 2. Mai iS29\

Cancellie-Skrivelse til Directionen for Fondet

ad usus publicos, ang. Understottelse for Islands

Stiftsbibliothek. Khavn den 5. Mai 1829. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1248.

Ved Hans Maj*' allerh. Resolution af 1 1. April 1821
^lev Oprettelsen af et Stiftsbibliothek i Island allern.

sanctioneret, hvis Hensigt var, saavel ved Afbenyttelse

1 dets Locale som ved Udlaan, overeensstemmende med
det for samme forfattede Reglement, at bidrage til Op-
lysnings og Videnskabeligheds Fremme blandt Landets
Beboere. ^ Cette Bibliothek, der ved flere saavel
offentlige Autoriteter som private Velynderes Under-
smielse. deels i Penge, deels ved Værker, der ere

skjænkede samme, har erholdt en ikke ubetydelig Ud-

5. Mal

O Under s. D. er Canc. Skriv, af samme Indhold afgaaet
til Stiftamtmanden over Island. Canc. 3. Dep. Brevb. sst.
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1829. videlse, har allerede, efler den Beretning Cancelliet

"^""^^J^
i sin Tid desangaaende har modtaget, begyndt sin Virk-

somhed i Aaret 1826, og under 15. Novbr. s. A. faaet

en af H. Maj*, allern. confirmeret Fundals.

Stiflamlm. og Biskoppen over Island have nu med

vedlagte Skrivelse tilstillet Cancelliet det ligeledes med-

folgende fra Direct.ionen for bemeldte Sliftsbibliothek

modtagne Regnskab for Bibliothekets Indtægter og Ud-

gifter i sidstafvigte Aar, tillige med hosfdlgende Beret-

ning om sammes vedvarende gode Fremgang, samt et

Exemplar af det ved Professor Rafn gjennemseete og i

Trykken bes(5rgede Catalog.

Ved at tilstille den kongel. Direction disse Bilage,

skulde Cancelliet, med Hensyn til bemeldte Stifls(5vrig-

heds Yttring, at den nødvendige i Aar iværksatte Ud-

videlse af Bibliothekets Locale, med videre forbedret

Indretning, har medtaget saa betydeligt af Bibliothekets

sammensparede Penge, at der nu ikke haves noget Til-

strækkeligt til Indbinding af de Bdger, der hoiligst

trænge dertil, ikke undlade herved tjenstl. at henlede

velbemeldte Directions Opmærksomhed paa denne for

Island saa vigtige Indretning, hvis vedvarende Frem-

gang dette Collegium ikke kan Andet end betragte som

et heldbringende Middel til Videnskabeligheds Udbre-

delse iblandt dette fraliggende Lands Beboere, lige

tjenstl. anbefale bemeldte Bibliolhek til ved den kgl.

Directions gode Forsorg at bevirkes engang for alle en

Underst(5itelse af Fondet ad usus publicos. — Med

Svaret udbedes det Indsluttede tilbage. — Det kongel.

Danske Cancellie den 5. Mai 1829^

9. Mai. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Islands INord- og Oster -Amt^ Gn'mur Jonsson,

'3 en lignende Anbefaling til Chefen for det kongel. Biblio-

thek, Geheime-Statsminister Malling, i Canc. Skriv. s. D.

Canc. 1. Depart. Brevb. sst
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ang. Aflevering af de Modruvalla Kloster ffilgende ^829.

ttvilder m. v. Khavn den 9. Mai 1829.

Rentek. Isl. Copiebog 7, Nr. 770.

I Overeensstemmelse med hvad Hr. Amtm. har

yltret i behagelig Skrivelse af 31. Januar f. A., betrsef-

fende afdade Conferentsraad og Amtmand Thorarensens

Enkes Andragende om, at ligesom hendes afdcide Mand,

ved i Aaret 1783 at modtage Mcidrevaile Klosters Gods,

ikkun erholdt i Erstatning for 93 Stkr. da manglende

jlHIQvilder 2 Species pr. Qvilde, det nu maa være Boet

tilladt at tilsvare de ved Afleveringen (fordi det ikke

har været muligt at faae dem anbragte paa Godset)

manglende 27 Qvilder paa samme Maade, haves fra

Kammerels Side ikke Noget imod, at det Ansogte ind-

vilges. Hr. Amlni. vilde allsaa behage for ovennævnte

27 Qvilder at modtage 54 Species eller 108 Rbd. r. S.,

og derefter foranledige dette Belob indbetalt i Islands

Jordebogskasse, samt Land fogdens Qvitlering herfor

indsendt til Kammeret, Ligeledes bifalder Kammeret

den med ovennfevnte Bo efter forommeldte Hr, Amt-

mandens Skrivelse stedfundne nærmere Opgjorelse i

Henseende til de i 4. Post af vor Skrivelse, dateret

22. Juli 1826, ommeldte, ved Afleveringen paa nogle

af Godsets Gaarde manglende Huse, samt den efter 5.

Post i fornævnte Skrivelse paa flere Gaarde satte Fæld,

os da det Beldb af 141 Rbd. 40 Sk. Repræsentaliver,

som Boel derefter endeligen havde al tilsvare, or, ifcilge

den med Hr. Amtm/ Skrivelse af 15. April f. A. ind-

sendte Qviltering fra Landfogden, bleven indbetalt i

Islands Jordebogskasse, saa er denne Deel af Sagen

afgjort. ~ Delle skulde vi ikke undlade herved

tjenstligen at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning

og Bekjendlgjorelse for Vedkommende. — Rentekam-
«ieret den 9. Maji 1829.
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1829. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

"oT^^ Islands Vester -Amt, ang. Oversendelse af nogle

Sorter Træfro. Khavn den 9. Mai 1829. —
Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 782.

Det kgl. Landhusholdnings - Selskab har, ifiJlge et

Andragende fra Mr. Amlm. om al erholde et lidet Partie

NaalelræfrB og BirkefrO, for dermed selv og ved Andre

al anstille ForsOg, anmodet Kammeret om, saavidt mu-

ligen at opfylde denne Begjæring, da Selskabet ikke er

i Besiddelse af det Forlangte.

I Anledning heraf undlade vi ikke herhos at til-

stille Hr. Amlm. 6 Pd. Lærke og 5 Pd. Granfro, samt

nogle smaae Qvanliteter af Weimuthsfyrre, hvid Eliefri)

og af Pinus cimbra, hvilke ere de Træarter, der voxe

hoist oppe mod Norden. Birkefrd haves derimod ikke

nu for Tiden, men saasnart det kan erholdes skal et

Partie blive Dem tilsendt. Om Udfaldet af de Fors5g,

som gjores med del opsendte Fro, udbeder Kammeret

sig, i Henhold til vore tidligere Skrivelser til Hr. Amlm,,

at blive meddeell Underrelning. — Rentekammeret den

9. Maji 1829.

12. Mai. Cancellie-Skrivelse til Justitiarius i Hoiesteret,

ang. formelle Mangler ved Forberedelsen af en

islandsk Sag til Hoiesteret. Khavn den 12. Mai

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1136.

I en hertil indkommen Ansogning har Hdiesterets-

Advokat Guldberg, i Anledning af den ham under 24.

f. M. tillagte allerhbiesle Ordre til som Aktor at udfiire

tvende Sager, den ene mod Årreslanlerne Sigurd Gott-

sveinsson, Jon Geirmundsson m. Fi., for begaaet Indbrud

og Rdverie, og den anden mod Arrestanten Sigurd

Goltsveinsson , betræffende hans Undvigelse fra den

Arrest, hvori han under hiin fdrste Sags Drift var hensat,
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samt derefter begaaet Tyverie m. v., for Cancelliet an- 1829.

draget, at den af Stiftamtmand floppe i den sidste Sag 12. Mai.

paa en Udskrift af Dommen meddelte Paategning om
Sagens Indstævning til lloiesteret ikke findes al være

forkyndt for de Tilforordnede i den kgl. Landsoverrel

i Island, hvorfor han, da Sagen, saafremt den i sin

nærværende Form blev forelagt lloiesteret, formentligen

vilde blive afv-iist til ny og lovligere Indstævning, har

anholdt om, at delte Collegium vilde igjennem Stift-

amtet foranstalte de omhandlede Mangler afhjulpne. —
I bemeldte Ansogning har H(3ieslerets-Advokat Guldberg

derhos andraget, at de ham tilstillede, af Landsoverrets-

Assessor Thorarensen forfallede Oversæltelser af de

islandske Akter i bemeldte Sager ere skrevne paa en

saadan Maade, at han paa de i Ansøgningen yderligere

fremsatte Grunde ikke anseer det muligt at afbenytte

samme, saavel til forelbbigen at gjennemgaae Sagen,

som til Proceduren for Hoiesteret, hvorhos han har

formeent, at de paa flere Steder i Oversættelsen fore-

kommende liettelser m. v. gjbre denne mindre paalidelig,

ligesom endeligt dens Bekræftelse, med Hensyn til de af

Justitiarius, Cfraad Dr. juris Stephensen derved brugte

Udtiyk, formenes at laborere af Mangel, og har han i

Betragtning deraf anholdt om, at enten de islandske

Akter maatte ved Cancelliets Poranslallning paany over-

sættes af en paalidelig Mand, eller at Oversættelserne,

saafremt disse maatte findes af den Beskaffenhed, at

de kunde bruges, maatte foranstaltes afskrevne og Af-

skriften bekræftes af en offentlig Autoritet.

Foranlediget heraf skulde man, ved at fremsende

samtlige med Ilciiesterets-Advokat Guldbergs Andragende

fulgte Akter, tjenstl. tilmelde Deres Excellence til be-

hagelig Underretning og Bekjendlgjdrelse for Vedkom-

niende, at det, med Hensyn til den ommeldte Mangel

ved Forkyndelsen af den Landsoverretsdommen af 23.

•Januar sidsll. paategnede Indstævning til Hbiesleret af

jB. 26
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1829. Sagen mod Sigurd Gottsveinsson for Undvigelse af

12. Mai. Arresten og Tyverie m. m., kan beroe med bemeldte

Sags Fremme, indtil Hoiesterets Dom er afsagt i den

mod Sigurd GoUsveinsson m, Fl. for Indbrud og Roverie

anlagte og loviigen indstævnte Sag, hvornæst man imcide-

seer nærmere Andragende fra Advokat Guldberg, for-

synet med Hoiesterets Betænkning, om, hvorvidt det

maalte ansees fornodent at fremme der den meerbe-

meldte under 25. Januar sidsll. af Overrelten paadomte

.
Sag, eller om. den ikke for Sigurd Godsveinssons Ved-

kommende kunde bortfalde, og den af Underdommeren,

Krigscancellie-Sekretair Bonnesen, indgivne Besværing

over de ham ved Overrettens Dora idiimte Boder og

Omkostninger da tillige afgjores ved allerhbieste Re-

solution. — Flvad de bvrige af Hoiesterets - Advokat

Guldberg fremsatte Bemærkninger angaaer, da anseer

Cancelliet det, med Hensyn til hvad der gjelder i Til- •

fælde af Dissents blandt Rettens Tilforordnede, klart,

at Oversættelsen maa benyttes saaledes som den i alt

Fald af tvende af Landsoverrettens Medlemmer er bleven

antaget for rigtig, og maa man dernæst lige tjenstligst

anmode D. Excell. om, at tilkjendegive velbemeldle

Hbieslerets-Advokat Guldberg, at Cancelliet til ham selv

overlader, forsaavidt han maatte ansee Saadant uund-

gaaeligt fornødent, at lade den ham tilstillede Oversæt-

telse af Akterne i den omhandlede Sag afskrive, dog

maa i saa Fald Afskriften, tillige med den af Lands-

overretten expederede Oversættelse, hertil være at ind-

sende, for at foranstaltes forsynet med behCrig Verifi-

cation, saafremt D. Ex. ikke maatte finde det passende,

at den blev meddeelt af Justits-Sekretairen ved Hoieste-

ret; og vil Aktor iovrigt for Hciiesteret have at nedlægge

Paastand om, at faae sit Udlæg for Afskrivningen, under

den Forudsætning, at Hdiesteret maatte finde, at samme

har været nddvendigt, godtgjort blandt Sagens Omkost-

ninger, og i Særdeleshed om, at Vedkommende, som

ved den Maade, hvorpaa Oversættelsen er expederet,
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hår gjort saadan extraordinair Udgift forneden, tilpligtes

at erstatte samme. — Det ksl. Danske Gancellie den

12. Mai i 829.

Reskript til Amtmanden over Vester - Amtet, la Mai.

ang. Eftergivelse af Leiermaals-Straf. Khavn den

13. Mai 1829. — Canc. 3. Depart. Registr. 1828-1830,

214 (1829, Nr. 925).

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give Dig herved

tilkjende, at Vi, efter derom allerund. gjort AnsSgning,

samt i Betragtning af de af Vort Danske Gancellie aller-

underd. anforte Omstændigheder, allernaad. ville have

Ingigerd Jensdatter af Hundadai i Dale Syssel, under

det Dig anbelroede Amt, eftergivet den Straf, hun for-

medelst femte Gang begaaet Leiermaal har gjort sig

skyldig til at lide, imod at hun til Hallbjarnarcires Ho-

spital erlægger en Mulkt af 8 Bbd. Solv. — Derefter

Du Dig allerund. haver at rette &c. — Kjobenhavn den

13. Maji 1829.

Caocellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. i6- Mai.

Udvidelse til Island af Anordninger fra 1825.

Khavn den 16. Mai 1829. — Canc. s. Depaitem.

^J^evb. 1829, Nr. 1145.

Under 17. Marts 1827 underrettede Gancelliet det

^8^' f^entekammer om, at man med Overovrighederne
paa Island og Færcierne havde indledet Brevvexling

angaaende Anvendeligheden sammesteds af efterfolgende

I Aaret 1825 herigjennem emanerede almindelige An-

ordninger, nemlig:

a) For. 20. April, ang. Straffe for forskjellige Deel-

^agere i Sijrciverie, samt Behandlingen af de denne Mis-

Sjerning vedkommende Sager. — b) Plak. 28. Maji,

3ng. Behandlingen af Sager, som angaae Opfostrings-

^jselp til uægte Barn. — c) Piak. 14. Juni, ang. Besæt-

26*
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1829. teisen af Skolelærer-Embederne i de Skoler i Danmark,

16. Mai. hvor den indbyrdes Underviisnings-Melhode er indfbrt.

— d) Plak. af 25. August, ang. Udvidelse af Plak. 25.

Marts 1824, betræflfende Opfiskning af Ankertouge m. v.

paa Helsingcirs Uhed. — e) Plak. af 4. Oktobr., ang.

Ta^t for Lægers Forretninger for del Offenllige, samt

om den Betaling, der tilkommer en Physikus for et

Apotheker-Subjekts Provelse; og — f) For. 2. Decbr.,

ang. Strandings-Commissionairers Salarium.

Idet man nu indsluttct fremsender samtlige de i

denne Anledning fra fornævnte Overovrigheder ind-

komne Betænkninger, undlader Cancelliet ikke at yttre

den Formening

:

a) at For. 20. April kunde publiceres saavel paa

Island som Færcjerne, forsaavidt den, hvis nogen Sag

angaaende Scirciverie skulde forekomme sammesteds,

kun{le tjene til Veiledning ved Straffens Bestemmelse,

hvorimod det er en Selvfcilge, at de særegne Bestem-

melser, Forordningen indeholder for Vestindien, af sig

selv bortfalde. — b) at Plak. af 28. Mai, hvis Udvidelse

til Island Amtmand Johnsen har anseet mindre hen-

sigtsmæssig, efter Indholdet af de civrige om bemeldte

Anordning afgivne Betænkninger formentlig passende

kunde publiceres som gjeldende uden Modification saa-

vel paa Island som paa Færcierne. — c) at Plak. af

14. Juni maa ansees uanvendelig paa bemeldte Colonier.

— d) at Plak. af 25. August, om hvis Anvendelighed

sammesteds Meningerne ere deelte, uden Tvivl kan

bortfalde som uanvendelig for begge hine Colonier;

thi, ligesom det er aabenbarl, at Plakaten ikke bog-

slavelig der kan anvendes, saaledes vilde Oiemedet

med den Afvigelse fra de alqpindelige Regler om Be-

kjendlgji^relser angaaende strandet Gods, bemeldte An-

ordning har gjort, kun lidet opnaaes, naar der dog for

Færoerne skulde, som Amtmanden har foreslaaet, skee

Bekjendtgjorelse i Statstidenden med 6 Maaneders Var-

sel. — o) at Plak. af 4. Oktbr., med Hensyn til hvilken.

j
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Gancelliet har indhentet de ligeledes medfolgende yder-

ligere Betænkninger l'ra Amtmændene over Islands Vest-

Amt og Nord- og Ost -Amt, i Anledning af et af Stift-

amtmand Hoppe fremsendt Forslag fra Landphysikus

Thorsteinson, og angaaende hvis Anvendelighed paa

Færcierne det kgl. Rentekammer under 13. Seplbr. f. A.

har meddeelt Gancelliet sine Tanker, — uden Tvivl,

efter Islands og Færbernes Vilkaar og de for disse Oer

givne Bestemmelser angaaende Lægernes Betalinger,

kan bortfalde som uanvendelig sammesteds, saa al de

der ansatte Læger ikkun nyde de respective ved Reskr,

14. Junii 'I8'20 [rett. 18. Juli 1821] og Inslruxerne af

25. Februar '1824 hjemlede Godlgjbrelser. — f) at ende-

lig For. af 2. Decbr., ang. hvilken Gancelliet ligeledes

har indhentet fornævnte tvende Amtmænds yderligere

Betænkninger, forsaavidt Stiftamtmand Moppe i sin Er-

klæring har ytlret, at samme formentlig passende kunde

gjcires gjeldende for Sysselmændene eller enhver Anden,

^er maatte befatte sig med Strandinger, — vistnok maa

ansees uanvendelig paa Island og Fær(3erne, hvor der

hverken findes eller kunne ventes at blive ansatte

Strandings-Gommissionairer, og hvor desuden, in spbcie

Pa^ Island, Amtmanden i Almindelighed boer for langt

borte fra Strandings-Stedet til, at Anordningens Bestem-

melser angaaende Amtmandens Forretning i saa Hen-

seende er anvendelig, ligesom Anordningen vel og paa

disse Oer snarere vilde lede til at foroge de Strand-

lidtes Byrder, end til at forringe dem.

Ved at meddele det kgl. Rentekammer Forestaaende,
samt næst at bemærke, at Flak. af 21. Seplbr. 1825
ang. Dalo-Vexler paa udenrigske Steder, hvis Udvidelse
til Færoerne Amtmanden sammesteds har sat under
Spiirgsmaal, uden Tvivl ikke der bor ejeres gjeldende,

skulde Gancelliet tjenstligst udbede sig Kammerets be-
hagelige Erklæring om, hvorvidt Samme maatte være
enigt i de ovenstaaende af Gancelliet antagne Resul-
tater.

1829.

16. Mai.
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1829.

16. Mai

De fremsendte Bilage udbedes med Svaret behage-

ligen remitterede. — Det kongl. Danske Canceliie den

-16. Maji 4829.

16. Mai Kongelig Resolution ang. Amtmændenes Em-

bedsreiser og Friskyds. Khavn den 16. Mai 1829.

— I Rentekammerets Forestilling 12. Mai bemærkes, at det

havde anseet det særdeles gavnligt, at Amtmændene reiste

omkring hver i sit Amt, det indhentede derfor deres Betænk--

ning over folgende Punkter: „1) paa hvilken Tid af Aaret og

i hvilken Orden bemeldte Reiser mest hensigtsmæssigen kunde

foretages; — 2) hvilke Udgifter dermed kunde være forbundne

for Amtmændene, og 3) om Reiserne kunde udfares enten

ved Friskyds, uden Betaling til de Skydsende, eller mod Be-

taling, og da hvor stor, hvilken vilde blive at udrede ved

Repartitiou paa hvert Amt især", — Amtmændene yttrede sig

derhen, at det var ikke hensigtsmæssigt at bestemme Noget

om det fbrste Punkt
;
angaaende Udgifterne, da ansloges disse

til 3 å 4 Rbd. tiaglig, naar ingen Friskyds havdes, men i

andet Fald til 9 å 12 Rbd. for hver Dags Reise. Med Hensyn

til det tredie Punkt vare Amtmændene af forskjellige Meninger:

Amtmændene i Nord- og Oster-Amtet Thorarensen og Johns-

son vare af den Mening, at det vilde være rigtigst, om Amt-

mændene selv anskaffede sig de til Reiserne forntidne Heste

og leiede de dertil fornødne Folk, mod siden at faae Omkost-

ningerne godtgjorte ved Ligning paa Amterne. Stiftamtmand

Hoppe var derimod af den Formening, at vedkommende Syssel-

mand iforveien maatte underrettes om, naar og hvor Reisen

vilde blive foretaget, og hvormange Heste dertil behøvedes;

hvorefter disse da enten kunde leies eller forlanges leverede

af Almuen mod en GodtgjHrelse, der, naar Reisen var endt og

Regninger derover indkomne fra Sysselmanden, kunde tilveie-

bringes ved Repartition paa Amtet, efter samme Regler som
fblges ved Repartition af Delinquent - Omkostninger. Over de

Svrige Udgifter udenfor Befordringen maatte Regning indgives

til Kammeret, for derfra at vorde anviist til Udbetaling af Jorde-

bogskassen, eller og en vis Sum kunde fastsættes for enhver

Reise, foruden Diætpenge- for Amtmanden, saalænge han be-

finder sig paa denne. Amtmand Thorsteinson derimod ansaae

det for tjenligere for Amtmanden, at modtage og for Almuen

at afgive Skyds in natura, end at den leies og Betalingen re-
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parteres paa Amterne; han foreslog derfor, at Amtmændene 1829.

bemyndiges til at requirere og nyde Friskyds in natura paa jo. Mai.

deres Embedsreiser, dog at dem godtgjordes, forsaavidt de —
maatte forlange det, de Udgifter, de ved specielle Regninger

oplyste at have haft paa disse. Ibvrigt foreslog han, at Amt-

'

mændene aldrig maatte requirere til Friskyds til Lands flere

end 12 Heste paa eet Sted, og Stiftamtmanden kun 14, samt

til Sbes ikkun en sexroet Baad. Til denne Anskuelse slutter

ogsaa Kammeret sig, og foreslaaer tillige at bevilge et vist

Belob, indtil 100 Rbd. for hver Reise, til de extraordinaire

Udgifter, af Jordebogskassen. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1829 B, Nr. 152.

Vore Amtmænd i Island skulle paa de Embeds-

reiser, de ville have al forelage i deres respeclive

Amter paa den bekvemmeste Tid af Åarel og paa de

Sleder, hvor de maalle ansee del for mest hensigtsmæssigt,

være berettigede til at requirere og erholde Befordring

uden Betaling efter Omgang af Beboerne i det Distrikt

eller Syssel, der bereises, dog saaledes, at der til Fri-

skyds til Lands ingensinde maa requireres flere end

i2 Heste paa eet Sted, og af Stiftamtmanden in specie

ikkun 14 Heste, og til Friskyds til Scies i Almindelighed

ikkun en sexroet Baad, naar nemlig ikke særdeles Om-

stændigheder nbdvendigen fordre en storre. Og maa

enhver af bemeldte Amtmænd, naar med hans Beret-

^ling om de i Amtet foretagne Embedsreiser tillige til

Vort Bentekammcr indsendes behorig Regning over de

herved hafte Udgifter, af disse erholde godtgjort indtil

et Belbb af 100 Rbd. Sblv for hvert Aar af Islands

Jordebogskasse. — Kjbbenhavn den 16. Maji 1829',

.
'3 denne Resolution er meddeelt Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island ved Rentek. Skrivelser 13. Juni 1829,

med Anmodning om ^^ved hvert Aars Udlob at meddele

Kammeret den sædvanlige Underretning om, hvilken Deel

af Amtet De (Amtm.) i samme Aar har bereist, og hvad

De i den Anledning har fundet at bemærke". I Henseende

til Reisens Udgifter, som ifo]ge Resoiutionen kunde ventes

godtgjorte indtil et Belab af 100 Rbd. Sblv aarligen, da
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408 KtiL. ResoL. ang. Amtshuset Frederiksgave.

Kongelig Resolution ang. Benævnelsen Frede-

riksgave (Fri3riksgåfa) for Amtmands-Boligen paa

Modruvaila Klosters Grund. Khavn den 16. Mai

1829. — I Rentekammerets Forestilling 12. Mai bemærkes,

at Amtmand Johnsson havde indsendt Andragende om, at den

Bygning, som ifblge kgl. ResoL 19. Mai 1827 var opfbrt paa

Mijfcruvalla Klosters Grund, som Bolig for Amtmanden over

Nord- og Oster- Amtet, maatte, tillige med den Gaard, paa

hvis Grund den er opfort, for Fremtiden, til Minde om den

derved udviste kongelige Naade, benævnes jjFrederiksgave",

eller paa Islandsk ^^Fribriksgåfa'*. Dette Andragende stGtter

Amtmanden tillige derved, at en anden Gaard af Navnet Mbbru-

vellir findes i 3— 4 Miles Afstand fra Amtmandens Bopæl,

Rentekammeret henstiller Andragendet, med Tilffiielse af, at

Amtmanden havde, „for ei at standse Bygningsarbeidet, dristet

sig til allerede at lade det ansøgte Navn anbringe paa Byg-

ningen". Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1829 B, Nr. 155. —
Resolutionen er publiceret ved Landsoverretten i Island den

28. Septbr. 1829/

Det finder Vort allern. Bifald, al den Bygning, der

ifSlge Vor derom meddelte Resolution er bleven opfort

paa forrige Modrevalle Klosters Grund paa Island til

Bolig for Amtmanden over Norder- og Oster- Amtet

sammesteds, tillige med den Gaard, paa hvis Grund

Bygningen er opf(5rt, erholder Navn af j(Frederiksgave",

eller paa fslandsk j^Fribriksgåfa", dog at Kundgjorelse

om denne Navnforandring foranstaltes læst til Thinge,

og noteret i Panle-Protokollen. — Kjcibenhavn den 16,

Mai 1829^

skulde samme af Kammeret blive foranstaltede anviste til

Udbetaling af Jordebogskassen, naar behfSrig Regning over

bemeldte Udgifter indsendtes til Kammeret. — Rentek.

Isl. Copieb. 7, Nr, 875-877.

') communiceret Amtmand Johnsson ved Rentek. Skriv. 6.

Juni 1829, Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 869.

9
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Kongelig Resolution ang. Fremgangsmaaden

Ted Inddrivelse af Jordebogs-Afgifters Restancer

paa Island. Khavn den 16. Mai 1829'. —
I Rentekammerets Forestilling 12, Mai bemærkes, at det ofte

var vanskeligt at erholde Afgifterne hos de kgl. Leilændinge

i Island. I den Hensigt at bede herpaa havde afg. Cfraad

Thorarensen i sin Tid indgivet Forslag, der gaaer ud paa, at

den i § 6 af Anordn, af 9. Septbr. 1791 om den daværende

Holum Bispestols Gods indeholdte Bestemmelse, hvorefter

resterende Jordebogsafgifter kunde hos Godsets Leilændinge

udpantes uden foregaaende Dom, maatte, som medforende

mindre Vidtløftighed og ligeledes mindre Bekostning for Lei-

lændingene, end om disse skulde indstævnes til Doms Lidelse,

gjbres anvendelig paa alt det kongelige Jordegods i Island.

Med dette Forslag stemte de forrige Stiftamtmænd Moltke og

Hoppe, dog med den Modification, at Udpantning ikkun burde

finde Sted for det sidst forlobne Aars Afgifter, og at Over-

(ivrighederne bemyndiges til at bevilge en Henstand, naarUd-

pantningen kan medffire en Leilændings Ruin. — Amtmændene
Thorsteinson og Johnsson havde derimod fraraadet dette YoT"

^Isg, fordi: 1) denne Foranstaltning stred imod Lovgivningens

Grundsætninger, som ikke hjemle Udpantninger uden Lov og

^om for saadanne Fordringer, som stamme fra et Contrakts-

forhold^ — 2) at Erhvervelsen af Udpantnings -Ordren hos

Amtmanden og Requisitionen hos Sysselmanden vilde medfCre

Vanskeligheder paa Grund af de store Afstapde; — 3^ at Op-
hevaringen af Effecter indtil Auctionen vilde ligeledes frem-
bytle Vanskeligheder ; — 4) at Repstyrernes Ukyndighed i

juridisk-praktiske Forretninger synes at gjbre det betænkeligt
at betroe dem Udførelsen af Udpantningerne; — 5J at herved
vilde opstaae Ulighed mellem Leilændingenes Rettigheder paa
K^ongens og de Privates Jordegodser, hvorved vilde foraarsages
^egen Misfornøielse

,
idelige Bygselforandringer og endnu

større Vanskeligheder ved at faae de kongelige Jorder bort-
bygslede. — Efter at Cancelliets Mening var indhentet, som
var enigt i at indføre Udpantningerne uden Lov og Dom, be-
»lærker Rentekammeret mod de af Amtmændene anførte Ind-

vendinger: 1) at Nødvendigheden her gjør Undtagelse fråden

'D Rentek. Plak. 21. Mai 1829
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almindelige Regel, og at man ogsaa havde en Analogie deels

i den nnforte Anordn. 9, Septbr. 1791, deels i flere specielle

Bestemmelser i Lovgivningen, som hjemle Udpantning for con-

traktmæssige Forpligtelser, naar disse ere aldeles klare og

bestemte. Som Exempel anfcires, at kgl. Resol. 17. Februar

1829 tillader at inddrive ved Udpantning Udgifterne ved An-

skaffelsen af Restancer af Landgildekorn paa Bornholm, og

at Anordn, af 17. Juli 1782 tillader at udpante saavel Tien-

derne som andre Kirkernes og Præsternes Rettigheder ; — 2) at

Vanskelighederne ved at erhverve Udpantningsordre kunde vel

være betydelige, men dog ikke saa store som ved at erhverve

en Retsdom j
— 3) at Opbevaring af EfTecter maa finde Sted

i begge Tilfælde, og kan ikke volde mere Vanskelighed paa

den ene eller den anden Maade; — 4) at Forretningerne i dette

Tilfælde ikke ere vanskeligere for Repstyrerne end mange andre

Forretninger, som ere dem betroede, da Fordringernes Liquiditet

i Forvejen ere afgjorte af vedkommende Amtmand 5
— 53 at

den Grund, der hentes fra en opstaaende Misfornfiielse, vel er

af megen Vigtighed, især da den fremfcires af Embedsmænd,

der maae være saa n^ie bekjendte med den islandske Land-

boes Charakteer, men man antog, at ved forniSden Oplysning

fra Ovrigheds-Personernes Side vilde Leilændingene snart selv

overbevises om, at Foranstaltningen endog sigter til deres egen

Tarv. Man maatte endog foretrække at formindske Afgifterne

for at erholde duelige Leilændinge, istedenfor som nu, at være

udsat for Intet at erholde. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1829 B, Nr. 151.

Vi bifalde allern. de af Vort Rentekammer i nær-

værende allerund. Forestilling fremsatte Forsiage, med

Hensyn til den Fremgangsmaade, der bliver at fdlge

ved Indfordringer af Jordebogs-Afgifterj som Leilændinge

paa Vort Jordegods i Island paadrage sig. Og har

Vort Rentekammer i denne Anledning ailerund. at frem-

lægge en Plakat, hvorved indbemeldte Bestemmelser

offenlligen kundgjcires, til Vor Underskrift. — Kjoben-

havn den 16. Mai 1829.

16. Mai. Rentekammer- Skrivelse til Amtnnandeq over

Islands Vester-Ånnt, ang. Kjobstædborgeres Fattig-
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bidrag. Khavn den 16. Mai 1829. — Rentek isi.

Copieb. 7, Nr. 794.

Med Hensyn til at Borgerne i Islands Kjobslæder

have, efter Plak. af 23. Dectir. 1823, at deeltage i Ud-

redelsen af de (il Forsørgelse af Distrikternes Fattige

medgaaende Udgifter, og at derimod det i Plak. af

18. August 1786 § 22 ommeldte aarlige Bidrag af den

kgl Kasse til de Fattige i Island for samme Tid bort-

falder, har Hr. Amtm,, ifdlge en Forespijrgsel fra Sys-

selmand Magnusen i Sneefjeldsnæs Syssel, under 26.

Decbr. f, A. behaget at forlange Kammerets Bestem-

melse, om Handelsstanden i Vester-Amtet nu bor ud-

rede det samme Belab, som den kgl. Kasse fOr bidrog

tii de Fattiges Forsbrgelse sammesteds, eller om Handels-

standen paa ethvert Sted har at deeltage pro rata og

efter Ovrighedens Forskrift i de aarlige Udgifter til

Faltigvæsenet i det Distrikt, hvori Handelsstedet ligger.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjensll.

melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og Be-

lijendtgjcirelse for Vedkommende, at Kammeret kan ikke

antage Andet end at den sidstnævnte Fremgangsmaade
"^aa, efter Plak. af 23. Decbr. 1823, finde Sted, og at

altsaa Bidraget til de Fattiges Forsbrgelse reparteres

P»a ^handelsstanden ligesom paa Andre, i Forhold til

kommunens Fornødenhed. — Rentekammeret den 16.

Mai 1829.

i

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Beseilingen af

Raufarhiifn. Khavn den 16. Mai 1829. —
Jientek. Isl. Copieb. 7, Nr. 795.

Da Hans Maj*, ved allerh. Resolution af 25. Marts

^' A., bekjendtgjort ved den Ur. Amtm. herfra tilstillede

Plakat af 10. i f. M., har tilladt, at Raudarhavn i Norder

Syssel i Nord- og Oster-Amtet maa, dog uden at aii-
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1829. toriseres som Ud liggersted, en<Inu i en Tid af 4 Aar

^^"^^^
' beseilcs, og derpaa i dette Tidsrum drives Handel,

under de Vilkaar, som nu for Handel paa de autori-

serede Udliggersleder ere foreskrevne, saa maae vi

Ijensll. anmode Hr. Amlm. om, behageligen at ville paa-

lægge vedkommende Sysselmand aarligen at tilstille

Dem saadanne Beretninger over hvilke Skibe der ind-

finde sig paa Raudarhavn og hvad Vare med ethvert

af disse derfra indlades, som forhen hertil ere ind-

sendte og som sidst fulgte Deres behagelige Skrivelse

af 16. Septbr. f. A., hvilke Beretninger, ledsagede med

Hr. Amtm.' behagelige Betænkning, derefter udbedes

herlil indsendte. — Rentekammeret den 16. Mai 1829.

16. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vestcr-Amt, ang. Administratorers Regn-

skabsaar, Khavn den 16. Mai 1829. — Remek.

Isl. Copieb. 7, Nr. 802.

Af Hr. Amlm/ Skrivelse, dateret 1. Februar d. A.,

hvormed fulgte Administrator Vidalins Regnskab for Ise-

fjords Syssels Jorder i Aaret fra Fardag 1826 tii Fardag

<827, har Kammeret erfaret, at De, ved al beordre for-

nævnte Administrator lil, inden Udgangen af Juni Maaned

d. A. at aflægge sit Administrations-Regnskab fra Fardag

1827 til Fardag 1828, derhos har paalagt ham tillige

deri at indtage Qvildeleierne for det folgende Fardage-

aar, som forfalde i Efleraaret 1828, og derefter for Frem-

tiden at aflægge sine Regnskaber for Calenderaaret

istedetfor for Fardageaaret. Ligeledes erfares af en anden

Skrivelse fra Amtmanden af s. D.. hvorved fulute Ad-

ministrations-Regriskabel for Strande Syssels og Skalhoits

Bispestols sammesteds forbeholdne Jorder for Caiender-

aaret 1828, at en lignende Foranstaltning allerede er

truffen i Henseende til dette Regnskab.

Da imidlertid Bygseltiden i Island i Almindelighed

er fra Fardag til Pardag eller fra den 6. Juni det ene
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Aar lil den 6. Juni det andel Aar, er det altsaa for 1829,

Brugen af Jorderne og Gaardens Qvilder i dette Tids- i^- Mai.

rum, at Landskyldsafgifterne skal erlægges, ligesom

ogsaa de Svrige Ydelser i Island almindeligen beregnes

paa samme Alaade. Af ovennævnte Landskyldsafgifter

forfalder vel Qvildeleien i Fardageaarels Efteraar, og

den egentlige Landskyld forst ved Fardageaarels Ud-

Icib, men da, som meldt, det er for Brugen i Fardage-

aaret fornævnte Afgifter erlægges, synes det ogsaa

rigtigst at Regnskabet beregnes derefter, eller at Regn-

skabsaaret svarer lil Ydelsesaaret, hvorimod man, naar

Regnskabet aflægges for Calenderaaret, formentligen

erholder i samme lil Indtægt Landskylder for .det fore-

gaaende og derimod Qvildeleien for det eflerfolgende

Fardageaar. Da nu desuden alle Administrations-Regn-

skaber for Kongens Jordegods i Island hidtil ere aflagte

for Fardageaarene, og en almindelig Forandring altsaa

vilde blive forneden for at vedligeholde Eenhed i disse

Regnskabers Form, skulde vi, for tillige at undgaae en

saadan Bestemmelse, tjenstl. anmode Hr. Amtm. om,

ved fornævnte Regnskabfer igjen for den folgende Tid

at see den forrige Regnskabsform indfort, dog uden at

nogen Forandring behover at træffes med Hensyn lil

de enkelte Aar, for hvilke Hegnskaberne ere aflagte

for Calenderaaret. Som Grund for denne vor Anmod-
I

ning maa endvidere lilftiies, at ihvorvel der ved at af-

lægge Regnskaberne for Calenderaaret erholdes tidligere

Rigtighed for Qvildeleierne, saa erholdes der igjen paa

den anden Side saa meget sildigere Riglighed for den

væsentligere Deel af Afgiften, nemlig Landskylden; thi

Administrations-Regnskaberne, naar de afl'atles for Far-

dageaarene, skulle være aflagte inden Juli Maaneds

Udgang, og saa belimeligen tilsendte Hr. Amtm., at de

kunne indsendes hertil med Handelsskibene om Efter-

aaret, hvorimod de, ved at aflægges for Calenderaaret,

i intet Tilfælde kunde ventes at indkomme forend med ^

Postskibet det paafcilgende Foraar. Slulteligen bemærkes.
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1829. at den i fornævnte Hr. Amlm/ Skrivelse ommeldte

7r'T7*r' Qvitterina fra Landfoeden i Island for 37 Rbd. 49 Sk.
16. Mai. ^ ^ ^

Repræsentativer, som manglede ved Regnskabet for

Isefjords Syssels Jorder i Fardageaaret 1826— 1827, er

fra den constituerede Landfoged, Krigsassessor Ulstrup,

bleven tilsendt Kammeret og derefter vedlagt oven-

nævnte Regnskab. — Rentekammeret den 16. Mai 1829.
*

16. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i

Island, P. F. v. Hoppe, ang. Forslag til Indforelse

af autoriserede Mandtalsbiiger. Rhavn den 16.

Mai 1829. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 809.

I Anledning af, at Hr. Sliftamtm. i behagelig Skrivelse

af27. Decbr. f. A. har bragt i Forslag, at Sysselmændene

i SOnder-Amtet maatle blive paalagt at holde autori-

serede Mandtalsbogcr over de Afgifter de opkræve,

samt ved deres Afgang eller Fratrædelse at lade disse

Boger forblive ved Embederne, skulde vi ikke undlade

tjensll. at melde Dem, at da Kammeret ikke kan ansee

Andet, end at en saadan Bestemmelse ikke alene vil

væro gavnlig for Sonder-Amtet, men ogsaa for de andre

Amter i Island, saa have vi, forinden Sagen endelig

afgjores, desangaaende forlangt Betænkninger fra Amt-

mændene Thorsteinson og Johnson, ligesom vi ogsaa

herved maae anmode Hr. Sliftamtm. om at meddele

Kammeret nærmere Underretning om, hvorledes disse

Mandtaisboger mest hensigtsmæssigen formenes at kunne

indrettes, for at Sysselmændene derefter kunde tilstilles

et Schema til Vejledning i saa Henseende. — Rente-

kammeret den 16. Mai 1829.

19. Mai. Gaocellie - Skrivelse til Justitiarius i den is-

landske Landsoverret^ Cfraad M. Stephensen, ang.
H

Assessorernes særskilte Vota. Khavn den 19. Mai

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1213. Fogtm.
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(Algreen-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 210-211 (den til Stift- 1829.
amtmanden over Island rettede Skrivelse, see Anmærkningen \9. Mai.
hertil). p-.^

Hr. Cfraad har i flere lil dette Collegium indkomne

Forestillinger andraget paa, at det for Fremtiden maalte

blive Assessor Thorarensen formeent, i Akterne af Sager,

der paadbmmes ved den kgl. Landsoverret i Island, at

indfcire sit særskilte fra bemeldte Rets Dom afvigende

Votum, i hvilken Henseende De blandt Andet har paa-

beraabt Bestemmelserne i Hdiesterets Instrux, derpaa-

Imgger denne Rets Assessorer ikke for Andre al aaben-

bare hinandens Vota, ligesom og Cancelliets Skrivelse

af 25. April 1826, hvis 5. § formenlligen kun har hjemlet

en saadan Fremgangsmaade i et enkelt Tilfælde, hvor

nemh's en Assessor skulde troe sie udsat derved, al

Dommen, uagtet han i dens Resultat er enig, dog ikke

er affattet med Præmisser, som han vedkjender sig.

Foranlediget heraf skulde man imidlertid Ijenstl.

melde, al ligesom den af Dem fremsatte Anskuelse

ingenlunde kan ansees hjemlet ved de paaberaabte Be-

stemmelser i Inslruxen for Hoiesteret, der, som grundede

i denne Rets særskilte Organisation, ere aldeles uan-

vendelige paa Overretterne, saaledes gaaer den af Dem
paaberaabte § 5 i Ganceilie-Skrivelsen af 25. April 1826

blot ud paa at bestemme, hvorledes i det der omhand-

lede Tilfælde skal forholdes med at udfinde Betlens

Pluralitet, men har ingenlunde til Hensigt i den af Dem
omhandlede Henseende at paalægge Rettens Medlemmer

nogen Indskrænkning, hvorimod det maa slaae enhver

af disse frit for, i Tilfælde af Dissents, at fremlægge sit

særskilte Votum til indlemmelse i Akten. — Det kgl.

Danske Cancellie den 19. Mai 1829 ^

O 8. D. Canc- Skriv, til Stiftamtmanden over Island, som

meddeler denne Svaret til Justitiarius. Canc. 3. Depart,

Brevb. sst.
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1829.

19. Mai.

Cancellie - Sknvélse til Justitiarius i den is-

landske Landsoverret, Cfraad M. Stephensen, ang.

Udfærdigelsen af Domsakter og Oversættelser fra

Landsoverretten. Khavn den 19. Mai 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1214.

Gancelliet er ved al gjennemgaae Akterne i flere

hertil nedsendte Justits - Sager, der ere paadSmle ved

Landsoverretten i Island, blevet opmærksomt paa, at

de af Assessor Thorarensen forfattede Oversættelser af

bemeldte Akter ere skrevne med en særdeles tæt Skrift,

hvis Linier derhos staae altfor nær ved hinanden. Da

nu Skriften i Oversættelserne derved bliver mindre

tydelig, og det er at befrygte, at saadant, fornemmeligt

ved Akternes Oplæsning i Hdiesteret, kunde afstedkomme

Ulempe, saa har Gollegiet ved Skrivelse af Dags Dato

anmodet Assessor Thorarensen om, at drage Omsorg

for, at de omhandlede Mangler for Fremtiden undgaaes.

Idet man Ijenstl. tilmelder lir. Gfraad Ovenslaaende

til fornoden Efterretning, skulde man, forsaavidl De i

en hertil indkommen Skrivelse af 10. Maris sidsll. har

anfort adskillige Grunde, hvorfor De i nogle af Assessor

Thorarensen forfattede Oversættelser af Akterne i hertil

nedsendte Juslilssager, og i Særdeleshed af de i samme

afsagte Overrelsdomme, har foretaget Rettelser, hvilke

De derhos har formeent Dem berettiget til, saafedes

som skeet er, at anbringe ved Overskrivninger og Til-

foielser i Oversættelsen selv, lige tjenstl. bemærke, at

ligesom deslige Rettelser bcir indskrænkes til de Til-

fælde, hvor det af nogen af de Tilforordnede maatte

findes, al selve Moningen ikke retteligen i Oversættel-

sen er truffen, saaledes maa man efter Omstændig-

hederne holde det for upassende, al Hr. Gfraad paa

den ovenomhandlede Maade indforer de Rettelser, De

finder forncidne, i selve Oversættelsen, og det efter al

Rettens andre Medlemmer allerede ere blevne enige

om og have attesteret dens Rigtighed, hvorimod De,



Canc. Skriv. ang. Landsoykrretten. 417

saafremt De med Hensyn til den Dem i denne Hen- 1829.

seende paahvilende Ansvarlighed maalte Snske saadant,
"J^^^^J^

bor særskilt nedskrive deslige Rettelser, for at disse

derefter med de (5vrige Akter kunne fremsendes til

HcJiesteret. — Det kgl. Danske Cauceilie den 19. Mai

\ 829 \

Plakat ang. Inddrivelse af de kongelige Jord- 21. Mai.

afgifter i Island. Khavn den 21. Mai 1829. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den .SO. Novembr.

1829, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1830. —
Originalen indheftet ved kongelig Resol. 21. Mai 1829, hvor-

ved Udkastet til Plakaten er approberet, i Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1829 B, Nr. 158. Rentek. Exped. Prot. 63, 328—

329, Nr. 405. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for

1829, S. 555-558. Quart-Forr. for 1829, S. 66-68^ Schou

XX, '50—51. — Islandsk: Uddrag i Sunnanp6st. 1835, S. 57.

Plakat angaaende Fremgangsmaaden ved Ind-

driveisen af de den kgl. islandske Jordebogskasse til-

kommende Indtægter hos Leilændingene paa det Hans

Majestæt lilhcirende Gods i Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi have fundet

den Fremgangsmaade mindre hensigtsmæssig, der hidtil

har maattet fClges, for i fornødent Fald at erholde de

Vor Jordebogskasse tilkommende Indtægter inddrevne

hos Leilændingene paa det Os tilhcirende Gods i Vort

Land Island. Vi have derfor taget under nærmere

Overveielse, hvorledes en passende Forandring heri

kunde skee, og det saaledes, at ogsaa derved Frem-

s. D. Canc. Skriv, til Assessor Thorarensen, hvori Collegiet

anmoder om, at han, „ved at nedskrive deslige Oversæt-

telser, vil drage Omsorg for, at de omhandlede Mangler

for Fremtiden undgaaes"; — ligeledes til Stiftamtmanden,

hvori ham meddeles begge Brevenes Indhold. Canc. 3.

Depart. Brevb. sst.

/X. B, 27
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1829. gangsmaaden blev mindre bekostelig for Leilændingene

21. Mai. og dog derhos forskaffede dem behOrig Sikkerhed mod

enhver ForurcUelse ved Restancernes Inddrivning. —
Thi byde og befale Vi, som fblger:

1) Restancer af de Vor Jordebogskasse tilkommende

Indtægter, som Leilændingene paa det Os tilhørende

Jordegods i Island paadrage sig, maae inddrives ved

Udpantning uden foregaaende Dom, forsaavidt de ikke

ere ældre end 2 Aar fra rette Forfaldstid, efter Ud-

. pantningsordre fra vedkommende Amtmænd, hvilken,

ifcilge Godsadministratorernes Reqvisitioner, meddeles

paa Reqvirenternes eget An- og Tilsvar. Dog bliver

herved at iagttage, at enhver Godsadministralor, for-

inden han indsender sin Begjæring om Udpantnings-

ordre til Amtmanden, har vidnesfast at comniunicere

Skyldneren samme i Gjenpart og dernæst b5r oppebie

en Tid af 4 Uger for det Tilfælde, at nogen Skyldner

derimod skulde fremkomme med Indvendinger. Ind-

komme inden nysnævnte Tids Forlob ingen Indven-

dinger, har Godsadminislratoren, ved at indsende sin

Begjæring om Udpantningsordre til Amtmanden, herom

at gjore behorig Anmærkning, samt derhos at vedlægge

Begjæringen den vidnesfast skete Forkyndelse. Frem-

kommer derimod nogen Skyldner med Indvendinger,

har Administratoren at meddele Amtmanden disse

tilligemed Reqvisitionen om Udpantningsordre, hvor-

efter bemeldte Amtmand vil have at afgjbre, hvorvidt

Indvendingerne maatte være af den Betydenhed, at de

kunne gjore Udpantningsordren betænkelig, da der, .i

saadant Tilfælde, bliver med Restancens Inddrivning

at forholde paa den hidtil anordnede Maade. — 2) Iciv-

rigt skal det, om endog Udpantning for en Fordring

paa den i det Foregaaende bestemte Maadc^r skeet,

ikke. være nogen Skyldner formeent siden at paaanke

Fordringen ved Rettergang, og skal han da ikke er-

lægge noget Bctsgebyhr for Sagens Fremme, forend

det ved Dom er' afgjort, at hans Anke er ugrundet, i
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hvilket Fald han vil have at betale de sædvanlige Rets-

gebyhrer. — 3) ForanfSrte Fremgangsmaade tager sin

Begyndelse med Hensyn til de Jordebogsindtægter, der

forfalde til Betaling ved Fardag i indeværende Aar,

hvorimod med de for en tidligere Tid paadragne Re-

stancer af bemeldte Indtægter bliver at forholde efter

de hidtil fulgte Regler, — Givet i Vor kgl. Residents-

stad Kjobenhavn, den 21. Mai 1829.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island^ ang. Udvidelse dertil af nogle

Lovbud, udkomne i Åaret 1828. Khavn den

23. Mai 1829. Meddeelt Landsovenetten i Island

ved Stiftamts Skrivelse 28. Septbr. 1829, som er publiceret i

Retten den 12. Oktobr. s. A. — Canc. 3. Depart. Brevb.

1829, Nr. 1243. — Udtog hos Fogtm. (Algreen-Ussing] VII.

12, 2. H., S. 217—218.'

Efter at Gancelliet har brevvexlet med det kgl.

Rentekammer, ani^aaende: hvilke af de i forrige Aar

herigjennem emanerede almindelige Anordninger enten

ligefrem eller med visse Modificationer kunde gjores

gjeldende paa Island, er man med velbemeldte Kammer

bleven enig om, at efterstaaende Anordninger ligefrem

kunde udvides til at gjelde sammesteds, nemlig:

1) Plak. 4, Marts 1828, ang. Afdragsrettens Op-

hævelse mellem Danmark og Sardinien. — 2) For. 7.

Maji s. A., ang. Forbud imod Eftertryk af Skrifter,

hvortil fremmede Staters Undersaatter have Forlagsret.

— 3) For. 4. Junii s. A., hvormed Lovens 5—2—30

og 31. Artikel forandres. — 4) Plak. 2. Septbr. s. A.,

ang. Afdragsrettens Ophefevelse mellem Danmark og

den Schweitzerske Forbundsstats 22 Gantoner. — 5)

Plak. 29. Oktobr. s. A., ang. Rang for Conferenlsraader,

samt Chefen for Kjøbenhavns Poiitie og Kyslpolitiet;

— og skulde Gancelliet derfor, i Kraft af den dette

GoUegium ved allerh. Resolution af 6. Junii 1821 givne

27»
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1829. Bemyndigelse, tjensll. anmode (Tit.) om, behageligen

23. Mai. at ville foranstalte fornævnte Anordninger bekjendtgjorte

til Efterlevelse i Deres Embeds-Dislrikt.

> Forinden derimod nogen nærmere Bestemmelse

tages, angaaeude, hvorvidt efterstaaende Anordninger,

i al Fald med de nødvendige Modificatiouer, kunde

udvides til Island, nemlig:

1) For. 16. Januar 1828, indeholdende nærmere

Bestemmelser angaaende Rettens vedbcirlige og hurtige

Pleie. — 2) Plak, 22. Januar s. A., ang. Skipperes For-

pligtelse til at overfore Personer for offentlig Regning.

— 3) For. 25. Januar s. A., angaaende en hurtigere

Rettergangsmaade i Sager, der anlægges i Anledning

af klare Gjeldsforskrivninger. — 4) Plak. 20. Februar

s. A., om, al theologiske Candidater og Enhver, der

altraaer Ansæltelse som Skolelærer, bijr fOrend Embeds-

tiltrædelsen bevise Kyndighed i den indbyrdes Under-

viisnings-Methode. — 5) Plak. 22. April s. A., inde-

holdonde Regulativ for de Rationer, der tilkomme

Mandskabet paa Handelsskibe. — 6) For. 30. Maji s.

A., ang. Adskilligt, der i Henseende til Daaben bliver

at iagttage. — 7) Plak. 25. Junii s. A., indeholdende

nærmere Bestemmelser angaaende den gymnastiske

Underviisning i Almue- og Borgerskolerne. — 8) Plak.

6. Septembr. s. A. angaaende Behandlingen af Sager,

som opslaae i Anledning af Dagleie, m. m. — 9) Plak.

14. Novembr. s. A., angaaende Opfiskning af Ankere.

som findes i Farvandene, — 10) Plak. 19. Novembr. s.

A., angaaende Slægtningers Forpligtelse til Éit antage sig

afsindige PaarOrende. — 11) Plak. 28. Novembr. s, A.,

indeholdende Forandringer og nærmere Bestemmelser

i For. 11. Mai 1775 § (ifi; — skulde Cancelliel fore-

iebigcn herover udbede sig (Til.) Yltringer behageligst

meddelte.

Hvad angaaer de ovrige i f. A. herigjennem ema-

nerede Anordninger, da ville disse, som angaae Gjen-

stande der ikke findes paa Island, som Ftilge heraf
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sammesteds ikke finde nogen Anvendelse. — Det kg]. 1829.

Danske Gancellie den 23. Maji 1829 \ ^r^CT^
.23. Mai.

Rentekammer -Skrivelse til stiftamtmanden i 23. Mai.

Island, ang. Opgjorelse af Skolens Status i Is-

land. Khavn den 23. Mai 1829. — Rentek. isi.

Copieb. 7, Nr. 819.

Da det i flere Henseender er af særdeles Viglighed, al

erholde en paalidelig Oversigt over Bessesieds Skoles

Status i oeconomisk Henseende, og hvad Ressourcer den

for Tiden er i Besiddelse af, til Afholdelsen af de den

paahvilende Udgifter, maae vi tjenstligen anmode Hr.

Stiftamtmanden om, desangaaende at meddele alle de

Oplysninger, som i saa Henseende kunde ansees nSd-

vendige, og som fornemmeligen kunde erholdes i Island,

ikke alene fra Stiftamtmandens Embeds Archiv, men

ogsaa fra Archiverne ved Bispe-Embedet samt Land-

fogderiet i Island, og muligen ogsaa fra de tvende

andre Amtmands-Embeder sammesteds; til hvilken

Ende Hr. Stiftamtmanden ville behage at henvende sig

til vedkommende Embedsmænd, og, hvad de Oplys-

ninger angaaer, som skulle erhverves fra Landfogderiet,

ikke alene affordre den conslituerede Landfoged, Krigs-

assessor Ulstrup, samme, men ogsaa i fornodent Fald

anmode den forhenværende Landfoged Thorgrimsen

om hertil at give den forncidne Veiledning. Iblandt

de Oplysninger og Efterretninger, som fornemmeligen

attraaes, maae bemærkes:

a) en Fortegnelse over hvad Skolen, eller egentlig

det lærde Skolevæsen i Island, tidligere har eiet i

Jordegods og Capitaler m. m. — b) Forsaavidt heri

O s. D. Canc. Skriv, til Biskoppen over Island, hvori hans

Betænkning bnskes om Anvendeligheden af de under Nr.

4, 6, 7 og 11 i sidste Række anfcirte Lovbud. Canc. 3.

Depart, Brevb. sst.
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1829. er skeet en Forandring, hvori denne da bestaaer, og

hvad Ricliched der herfor haves; — c) Hvad Skolen
23. Mai. ° ^ ' '

nu eier i Jordegods og i Capitaler m. in., ude^ifor hvad

der er indbetalt til Islands Jordebogskasse; d) Hvad

der til de forskjellige Tider er indkommen i Islands

Jordebogskasse af Skolens Midler, og hvorfra disse

Indbetalinger reise sig; — e) Hvilke Udbetalinger Jorde-

bogskassen i det Hele har haft for Skolen; — f) Hvilke

Ressourcer der nu for Tiden eies til Bestridelse af dens

Udgifter, og — g) Hvad Udgifter Skolen for nærværende

Tid aarligen har.

Samtlige disse Efterretninger, tilligemed hvad videre

Hr. Stiftamtmanden til Sagens fuldstændige Oplysning

er i- Stand til at meddele, udhedes saa noiagtige og

detaillerede som Omstændighederne vil tillade det, og

anmodes de derhos om behageligen at drage Omsorg

for, at samtlige disse Efterretninger kunne, om ikke

for, saa med Postskibet i næste Foraar, blive Kammeret

tilstillede. — Rentekammeret den 23. Mai 1829.

23. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden

over Island, ang. Laxefiskeriet i Ellida - Aaerne,

Khavn den 23. Mai 1829. — Rentek. isi. Copieb.

7, Nr. 823.

I Anledning af den os med Hr. Stiftamtmandens

behagelige Skrivelse af 27. Decbr. f. A. tilstillede aller-

und. Ans(5gning, hvori Consistorial-Assessor og Domkirke-

præst G. Oddsen med flere anholde om, at Rettigheden

til Laxefiskeriet i Ellida^aerne maatte allern. forundes

dem, for de til bemeldte Elv stodende af dem beboede

Gaardes Jorder, skulde vi ikke undlade tjenstligen at

anmode Hr. Stiftamtmanden om, behageligen at ville

tilkjendegive Supplikanterne, at det Ans(5gte efter Om-

stændighederne ikke kan bevilges. — Rentekammeret

den 23. Mai 1829.
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Rentekammer -Skrivelse til stiftamtmanden i

Island, ang. Forpagtning af Forstrande i Skapta-

fells Syssel. Khavn den 23. Mai 1829. —
Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 831.

Ved Hr. Sliftamtmandens behagelige Skrivelse af

9. Februar d. A. har Kamineret modtaget et Andragende

fra Enken efter afdOde Sysselmand John Gudmundsen,

hvori hun anholder om, at Forstrandsretiigheden til den

af hende i Bygsel havende Va Jord Vik under Thykke-

bai Klosters Gods maatte overlades hende i Forpagt-

ning, Da imidlertid denne Forslrandsrettighed, tillige

med de ovrige Forstrande under Thykkebai Klosters

Gods er bortforpagtet indtil Fardag 1833, kan dette

hendes Andragende ikke for Tiden bevilges, men naar

Forpagtningen er udloben, haves, i Overeensstemmelse

med Hr. Sliftamtmandens Erklæring, ikke noget fra

Kammerets Side imod, at Forstrandsretiigheden for

ovenmeldte halve Jord Vik overlades hende i Forpagt-

ning for hendes Bygseltid, imod en saadan Afgift, som

af Dem maatle findes passende, i Forhold til hvad der

forhen er svaret og efter ovrige stedfindende Omstæn-

digheder. Ligeledes kunde ogsaa de ovrige Forstrande

under fornævnte Gods paa samme Vilkaar overlades

Leilændingene sammesteds, enhver for sin Bygselgaards

Vedkommende, saafremt hele Forstranden paa denne

Maade kunde blive bortforpagtet, og vedkommende Lei-

lændinge maatte onske saadant, hvorom de da have

betimeligen forinden Forpagtningens Udlob at indkomme

ined deres Begjæring, hvilket saaledes Ijenstligen over-

lades til Hr. Stiftamtmandens videre fciiende Foranstalt-

ning, hvorhos vi maae anmode Dem om desangaaende

at tilkjendegive Vedkommende deL Fornddne, ligesom

Kammeret ogsaa forventer i siu Tid at blive meddeelt

nærmere Underretning om denne Sag. — Rentekammeret

den 23. Mai 1829.

1829.

23. Mai.

V
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1829. Reskript til Stiftamtinanden dg Biskoppen

^tTm^. over Island, ang. Vidvik Sogns Henlæggelse til

Holum Kald. Khavn den 27. Mai 1829. —
Original i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1 . Depart. Registr.

X, 123 (1829, Nr. 113). Coll. Tid. 182f», S. 590. Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 221—222. P. Pétursson

Hist. Eccl. Island., S. 255.

Frederik den Slette &c. V. S. B. Os er af Vort

Danske Cancellie allerund. foredraget et af dig, Os

elskelig Hr, Steingrim Johnsen, Vor Biskop over Island,

Ridd. af Dbr., indsendt Forslag om, at Vidvik Sogn,

der hidtil har været Annex til Ripur Kald inden Skage-

fjords Provslie i Nord -Amtet paa Vort Land Island,

maatte, ved nærværende Vacance i delte Embede, fra-

skilles Ripur Kald og henlægges til Holum Kald. Og

efter at Vi allern. have overveiet dette Forslag, tillige

med den af Vort Rentekammer derom meddelte Be-

tænkning, hvilken af Vort Danske Cancellie allerund.

er Os foredragen, give Vi Eder herved tilkjende, at

Vi hermed allern. ville have bifaldet og fastsat, at det

hidtil til Ripur Kald inden Skagefjords Provstie i Nord-

Amtet paa oftmeldte Vort Land Island henlagte Annex,

Vidvik Sogn, maa fraskilles bemeldte Kald, dersaaledes

for Fremtiden bliver uden Annex, og derimod hen-

lægges som Annex lil fJolum Kald i fornævnte Provstie.

— Derefter I eder allerund. have at rette, og Ved-

kommende saadant til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende Eder Gud I — Skrevet i Vor kgl. Residents-

stad Kjabenhavn den 27. Mai 1829.

27. Mai. Kongelig Resolution ang. Opsendelse af Træ-

fr6 Sorter til Island. Khavn den 27. Mai 1829\—
I Rentek. Forestilling 19. Mai bemærkes, at ifolge kgl. Resol.

6. Septbr. 1825 havde Amtmanden over Vester-Amtet over-

draget Distrikts-Ghirurg Hj altelin at bearbeide Afhandling om

O Rentek. Skriv. 27. Juni 1829.
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Skovdvrkning, da Amtet havde anseet H. bedre skikket dertil

end den tidligere nævnte „Kjbbmand" Sivertsen. Siden mod-

tog Kammeret Manuskriptet i Aaret 1826, og i April 1827

bleve 400 trykte Exemplarer tilsendte hver Amtmand, Af

Træfrd skeete den fbrste Sendelse i Marts 1826, den anden i

Septbr. 1827, men 1828 havde Intet været at erholde. Efter

Amtmændenes Beretninger vare Forsiigene i Sonder- Amtet

aldeles mislykkede, og ingen vilde nu mere modtage Noget.

I Vester-Amtet var det gaaet paa samme Maade, men Amt-

manden mener, at Aarsagen har været at FrSet havde taget

Skade paa "Veien, Han raader derfor til at sende directe til
'

Sysselmændene. I Nord- og Oster-Amtet var Udsaaningen

ligeledes mislykket, hvortil Amtmanden sGgte Aarsagen i at

Frbet var dansk
,

og derfor uvant til det islandske Clima.

Amtmanden mente ogsaa, at Aarsagen tildeeis var Ukyndighed

med Fremgangsmaaden, som ikke kunde læres af Bciger,

hvorfor han raadede til at sende en dansk Forstmand over,

til at gjbre Forsøgene. Dette finder dog Rentekammeret for

kostbart, men raader heller til at sende mere Frb. — Rentek.

Helat. og Resol. Protok. 1829 B, Nr. 170.

Vi bemyndige fremdeles allern. Vort Rentekammer

til, ved given Lejlighed at opsende til Island saadanne

Træfrosorter, som maatte attraaes eller ansees tjenlige

til Udsaaning. Og blive da tillige Amtmændene paa

ny at tilskrive om at vedblive med at opmuntre saavel

indbyggerne i Almindelighed, som vedkommende Em-

bedsmænd i Særdeleshed, til at være opmærksomme
*'or det indbemeldte, for Landet i det Hele vigtige An-

liggendes Fremme. — Kjobenhavn den 27. Maji 1829.

Kongelig Resolution ang. Landfoged -Bolig i 27. Mai

Reykjavik. Khavn den 27. Mai 1829'. ~
I Rentek.' Forestilling 19. Mai berettes, at den Leilighed,

Landfoged Ulstrup ved sin Ankomst til Reykjavik havde faaet

til Beboelse, havde viist sig meget forfalden, hvorimod den

td Embedet henlagte Brugsjord Effersci med de derværende

bygninger havde viist sig at være i temmelig god Stand. Da

Landfogden nu var opsagt, og stod Fare for at blive huus-

O Rentek. Skriv. 13. Juni 1829.
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1829. vild, foreslog han at der til Embedet blev kjfibt som Embeds-

27. Mai. bolig et Huus, tilhorende Handelshuset Andresen & Schmidt, og
"^-^^-^— som blev tilbudt for 3000 Rbd. —Ifblge en indsendt Synsforret-

ning var denne Bygning med Hauge og Gaardsrum vurderet til

3200 Rbd. — Den ældre Landfogedbolig havde allerede i 1812

været i en saa maadelig Forfatning, at Åaboden derpaa blev

bestemt til 20,933 Rd. D. Cour., under Eet med Aaboden paa

EffersS. Efter Omstændighederne blev Frydensberg som fra-

trædende fritaget for at tilsvare denne Aabod, hvorimod Thor-

grimsen fik Tilsagn om Hjelp til Husets Istandsættelse. I Hen-

hold dertil indkom Thorgrimsen 1818 med en Regning paa

10,257 Rbd. 56 Sk. S. & T., som i Aarene 1814, 15 og 16

var forskudt af Jordebogskassen til Indkjbb af Bygnings-

Materiaher. Denne Sum havde siden staaet som en uappro-

beret Udgift. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1829 B,

Nr. 167.

Vi bemyndige allern. Vort Rentekammer til at træde

i Underhandling med Handelshuset Andresen & Smidt

her i Staden om Overdragelsen til Os af indbemeldte

samme tilhorende Bygning i Reikevig Kjobstad for en

Sum af ialt 3000 Rbd. Sedler, imod at Sælgeren for-

. pligter sig til for egen Begning at afhjelpe de ved en

den 20. Oktobr. 1827 optagen Synsforretning ved

sammes Tag og Vinduer udsatte Mangler, hvorefter

- da bemeldte Bygning, saafremt Kjcibet komnjer i Stand,'

vil blive at anvende til Embedsbolig for Landfogden

paa Island, og ifblge heraf ved en lovlig Synsforretning

at overlevere den nuværende constiluerede Landfoged,

Krigsassessor Ulstrup, hvem dens fremtidige Vedlige-

holdelse vil paaligge, saaledes at den atter afleveres

til Eftermanden i Embedet, overeensstemmende med
"nysnævnte Forretning, i aabodsfor Stand, Og bliver

saavel fornævnte Kjobesum, som de til Indretningen

af et Conloir, med videre, i den kjobte Gaard, samt

til andre smaae forefaldende Forbedringer nodvendige

Udgifter at udrede af Islands Jordebogskasse, imod

at i denne Kasse igjen indbetales hvad der maatte

indkomme ved Salget af det hidtil til Embedsbolig for
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Landfogden anvendte Huus i Reikovig. Derhos tillade 1829,

Vi allern., at indbemeldte Sum 10,257 Rbd. 56 Sk. ^^^TTT^
' ' 27. Mai.

Sedl. og Tegn, der i Aarene 1814, 1815 og 1816 af

den islandske Jordebogskasse er udredet, deels til

Reparations-Arbeide paa den nysnævnte gamle Land-

fogedbolig, deels til Opforeisen af nogle Bygninger paa

den til Landfogedtjenesten henlagte Jord, Effersoe, maa

passere til formelig Udgift i bemeldte Jordebogskasses

Regnskab. ^ Kjcibenhavn den 27. Mai 1829.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og so. Mai.

Amtmændene i Island, ang. Indsendelsen af de

aarlige Medicinal-Beretninger fra Island. Khavn

den 30. Mai 1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829,

Nr. 1299. Fogtm. (Algreeri-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 224.

Som Hr. (Tit.) bekjendt paaligger det, i Overeens-

stemmelse med Cancelliets Skrivelse af 4. Februar 1826,

Landphysikus i Island, aarlig at tilstille hver af Landels

Amtmænd især de fra Lægerne i vedkommende Amt

indkomne Indberetninger angaaende Medicinal- og Apo-

thekervæsenet, tillige med Landphysici egen Betænk-

'^ing, forsaavidt hvert Amt især betræffer, ti! videre

Fremsendelse til det kongelige Sundheds-Collegium.

Landphysikus Thorsteinson har imidlertid i et af

det kgl. Sundheds-Collegium Cancelliet tilstillet An-

dragende henstillet, om der ikke, i Betragtning af, at

de fra Lægerne indkommende Beretninger i Alminde-

lighed ikke indldbe saa betimeligen, at de, forsaavidt

Vester- samt Nord- og Ost-Amtet betrælfer, kunne, efter

at være remitterede til vedkommende Amtmænd, blive

afsendte med det i Marts Maaned hertil afgaaende

Postskib, — kunde træffes en forandret Bestemmelse

i den omhandlede Henseende, saaledes, at Landphy-

sikus skulde sende Originalerne af samtlige Lægernes

Indberetninger til Stiftamtet, og derimod tilstille Vester-
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1829. Amtet samt Nord- og Ost-Amtet hver især en Exlrakt

'^^^^^jj^ Beretningerne fra de i disse Amter ansatte Læger.

Da Cancelliet nu af Landphysikus Thorsteinsons

Andragende erfarer, at Amtmændene i Nord- og Vester-

Amtet have bilh'get den Fremgangsmaadc. Physikus med

Hensyn til de localo Omstændigheder har troet at burde

foreslaae til al uudgaae Tidsspilde, og det kgl. Sund-

heds-GoIlegium for sit Vedkommende Intet har fundet

at erindre mod Forslagel, saa skuhJe man til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjttrelse for Landphysikus tjenstL

melde, at der fra dette Coliegii Side efter Omstændig-

hederne heller Intet haves imod, at der med Hensyn

til de omhandlede Indberetninger herefter forholdes

paa den foreslaaede forandrede Maade. — Det kgl.

Danske Cancellie den 30. Maji 1829\

30. Mai. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over
• É

Islands Nord- og Osteramt^ ang. Sporgsmaal om

Afgiftsfrihed for nogle ældre Studenter i Island.

Khavn den 30. Mai 1829 ^ — Rentek. isi. Copieb.

7, Nr. 861.

Ved Fir. Amtmandens behagelige Skrivelse af 20.

Januar d, A. har Kammeret modtaget en Foresporgsel

fra Cancellieraad og Sysselmand Bjørnsen, angaaende

hvorvidt Administratorerne Arne Thordarsen og Berg-

yin Thorbergsen, der begge ere Studenter og dimil-

terede fQrend Plakaten af 22. Marts 1826 emanerede,

men som dcels have alene nydt privat Information og

Dimission, deels forst efter at Plakaten udkom have

etableret Landbrug eller Bondenæring, kunde nyde

godt af den Afgiftslrihed, fornævnte Plakat bar lillagt

de daværende theologiske Studentere i Island, der ere

"3 s. D. Canc. Skriv, til Sundheds-CoUegium, hvorved Under-

; I
- retning herom meddeles. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

• ^) Rentek. Skriv. 1. Oktbr. 1831.
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dimitterede fra den lærde Skole sammesteds, og paa

den i Anordningen af 3. Mai 1743 foreskrevne Maade

vedblive deres theologiske Studier og ave sig i geist-,

lige Forretninger, samt paa lovlig Maade bevise dette

for Vedkommende.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenst-

'igen at melde Hr. Amtmanden til behagelig Efterret-^'

tiing og Bekjendlgjcirelse for Vedkommende, at efter

de ved Sagen oplyste Omstændigheder kan Kammeret
ikke ansee ovennævnte Adminislralorer berettigede til

9t nyde den omhandlede Afgiftsfrihed. — Rentekammeret

tlen 30. Mai 1829.

Kongelig Resolution ang. Besættelse af det Juni-

for islandske Studerende bestemte naturviden-

skabelige Stipendium. Kliavn den 2. Juni 1829. — '

^ forestilling fra Direetionen for Fonden ad usus publicos

22. Mai 1829 bemærkes, at det ved kgl. Resol. 23. Januar

' ^^17 bevilgede Stipendium for islandske Studerende, der lægge
^^g efter Naturvidenskaberne, og som ved kgl. Resol. 4. Juli

1820 og 18. Novbr. 1823 var blevet fordobblet, havde nu i

^ Aar været besat med Cand. jur. Haldor Einarsson og i 3
•Aar med Stud. jur. Jacob Thorarensen. Den sidste havde
anholdt om et halvt Aars Forlængelse, hvortil ,han indstilles^

t(f*a han flittigt har bivaanet de afholdte Forelæsninger over

Naturhistoriens forskjellige Dele, men ved langvarig Sygdom
og trange Kaar er atter bleven sat tilbage endog i sine Embeds-
studier Xil den ene ledige Portion havde meldt sig Stud.
Ogmund Sivertsen og Baldvin Einarsen, ,.som begge aherede
3-ve, ved Siden af deres juridiske Embedsstudium, med Lyst

og Fhd begyndt at dyrke Naturvidenskaberne, fornemmehg
Zoologie, Mineralogie og Chemie, under Yeiledning af her-
værende Universitetslærere, hvis anbefalende Vidnesbyrd derom
eve fremlagte", - Kongelige Resolutioner henhørende til Di-
reetionen for Fonden ad usus publ. i Indenrigsminist. Archiv,

Nr. 586.

Vi bifalde allernaadigsl, at Studiosus juris Jacob
Thorarensen endnu i V2 Aar maa extraordinairt nyde
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1829. (Jet for islandske Studerende, som her dyrke Natur-

i^tmi"
videnskaberne, udsalte Stipendium fra Fonden ad usus >

publicos; hvorljos Vi allern. ville liave bevilget, at dette

Stipendium fremdeles i 3 Aar, fra \. Juli d. A. af at

regne, maa udredes for tvende Islændere, og denne

Gang tillægges Studenterne Ogmund Sivertsen og Bald-

uin Einarsen. — Kjdbenhavn den 2. Junii ^829^.

2. Juni. Admiralitets-Skrivelse til Stiftamtøandskabet -

over Island, ang. Approbation af Instrux for

Lodserne ved Reykjavik og Havnefjord. Khavn

den 2. Juni 1829. — Admiralitets Copieb. 1627—

1829, Nr. 311.

Det kgl. Rentekammer har under 23, f. M. tilstillet

undertegnede Gollegium til Afgjbrelse en af Stiftamt-

mand Hoppe udarbeidet og offentliggjort Instrux, d. d. 1.

Novbr. 1828, for Lodserne ved Reikevigs og Havne-

fjords Havne. Bemeldte Instrux bliver herved, som. et

interimistisk Foretagende, approberet. — Hvilket her-

ved lilkjendegives Stiftamtmandskabet over Island til
-

behagelig Efterretning og fornoden Bekjendlgjorelse.

— Admiralitets- og Commissariats Gollegium den 2.

Junii 1829.

2. Juni. Cancellie-Circulaire til samtlige Amtmænd og

Lehnsbesiddere i Danmark^ ang. Protokoller for

constituerede Dommere. Khavn den 2. Juni 1829.

— Dette Circulaire synes ikke at have været sendt til island

til Efterretning, men optages her i Henhold til Plak. 25. Juli'

1820. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1653—1664; Canc.

S. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1319 b. CoU. Tid. for 1829.

S, 558; Fogtm. CAlgreen-Ussing) YH. 12, 2. H., S. 227—228.

Da det i Sager, hvori den ordinaire Retsbetjent

har raaatlet vige sit Sæde, stundom indtræffer, al der

med Hensyn til Akternes Beskrivelse, som maa paa-
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ligge den, der har været constituerel som Skriver, op- 1829.

staaer Ulejlighed deraf, at i slige Sager, naar. den ^^""^^^

sædvanlige Retsprotokol har været benyttet, denne

maa afgives til den Gonstituerede, for at han derefter

kan expedere Akten, hvilket medforer, at den ordinaire

Retsbetjent maa lade Protokollen, hvortil han er an-

svarlig, gaae ud af sit Værge og Tilsyn, og,, naar den

Gonstituerede ikke boer paa samme Sted, kan have

Ophold og anden Ulempe til Folge, saa skulde Gan-

celliet, efter i den Anledning at have brevvexlet med
det kgl. Rentekammer, tjenstligst tilmelde (Tit.), at (}er.

herefter i hver enkelt saadan Sag af Over5vrigheden

bliver at authorisere en særskilt Protokol, hvortil ikke

behcives stemplet Papir, og hvilken Protokol den Gon-

stituerede, naar Sagen er paadomt og de fornbdne

Akter expederede, slrax har at aflevere til den ordi-

naire Retsbetjent, som derefter i den sædvanlige Pro-,

lokol bor gjore behorig Tilforsel, hvorved der henvises

til hiin særskille Protokol. — Det kgl. Danske Gancellie,

den 2. Junii 1829.

Rentekammer Skrivelse til Stiftamtmanden i 13. Juni.

Island, ang. Kjob af et Huus i Beykjavik til

Landfogedbolig. Khavn den 13. Juni 1829. —
Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 884.

Paa Rentekammerets allerund. Forestilling har del

under 27. f. M. allern. behaget Hans Majestæt at re-

solvere saaledes:

,
(Vi bemyndige allernaadigst Vort Rentekammer ...

[o. s. V., see ovenfor kgl. Resol. 27. Mai 1829] .... det

hidtil til EmbedsboUg for Landfogden anvendte Huus

i Reykjavik".

Ved tjenslligen at communicere Hr. Stiftamtmanden

denne allerh. Resolution til behagelig Efterretning, maae

vi derhos anmode Dem om at indlede den forncidne

Underhandling med Vedkommende om Kjcibet af for-
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4829. nævnte Eiendom, hvorved vi ikke paalvivle al Hr. Stift-

13. Juni. amtmanden jo drager den muligste Omsorg for, at

KjObesummen bliver saameget under det allernaadigst

bestemte Maximum, som Omstændighederne kunne give

Anledning til. Naar Kjbbet er kommet i Rigtighed og

Sælgeren har afhjulpen de i den Hr. Stiftamtmandens

Skrivelse af 6. Seplbr. f. A. medfulgte Synsforretning

af 20. Oktobr. 1827 ommeldte Mangler, samt idvrigt

sat Bygningen i fuldkommen aabodsfcir Stand, bemyndige

vi Dom herved til at modtage SkjGdet paa Eiendommen,

samt derefter at lade den accorderede Kjobesum ud-

betale af Islands Jordebogskasse, ligesom De ogsaa af

bemeldte Kasse vilde beordre udbetalt de forefaldende

Udgifter ved Indretningen af et Contoir sammesteds,

samt ved andre smaae Forbedringer, der kunne ansees

aldeles nodvendige. Naar dette er bescirget, og Eien-

dommen modtaget af Krigsassessor Ulstrup, maatte

saadant anfores paa den Synsforretning, ved hvilken

Sælgerne aflevere Eiendommen i fuldkommen aabodsfcir

Stand, og maatte denne Forretning derefter forsynes

med Krigsassessor Ulstrups Paategniug, i Overeens-

slemmelse med de ved allerhdistbemeldte Resolution

allernaad. givne Bestemmelser.

Den forhenværende Landfogedbolig i Reykjavik

bliver derimod, saasnart den nye Bolig er kjobt, at

foranstalte bortsolgt ved oiFentlig Auction paa saadanne

Vilkaar, som Hr. Stiftamtmanden efter Omstændighederne

finder mest passende, deels mod conlant Betaling og

deels mod Obligation med fcirste Prioritet i Eiendommen,

forsaavidt saadant kan skee uden Hisico for den kgl.

Kasse, og kunde da den Deel af Kjobesunmien, hvorfor

der gives Obligation, om saadant maatte findes hensigts-

mæssigt, henstaae i visse Aar i Eiendommen imod lov-

lige Renters Svarelse, eller ogsaa betinges successive

erlagt i passende Afdragstenniner. Auctions - Budet

overlades det til Hr. Amtmanden efter Befindende at ap-

probere, hvorefter De vilde meddele Landfogden saavel'

I
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Indtægts Ordre paa hvad der af Kjdbesummen contant 1829.

udbetales, som ogsaa Ordre til at modtage Renter og "TqT^
lot Juni«

Afbetalinger paa hvad der udstedes Obligation for.

Naar det Fornbdne ifolge Foranstaaende er iagttaget,

udbeder Kammeret sig desangaaende af Hr. Stiftamt-

manden meddeelt Underretning, ledsaget med de ucid-

vendige Oplysninger, og deriblandt den med Krigs-

assessor Ulstrups Paategning forsynede Synsforretning,

hvorefter den nye kjobte Bygning er ham overleveret,

samt Udskrift af Auctionsforretningen, hvorved den

gamle Landfogedbolig er bortsolgt. Endelig skulde vi,

med Hensyn til hvad Hr. Stiftamtmanden i behagelige

Skrivelser af 6. Februar og 5. Marts d. A. bar andraget

.
oin fluuslciehjelp for Krigsassessor Ulstrup, indtil han

erholder den for ham bestemte Embedsbolig, tjenslligen

melde Dem, at denne Sag skal nærmere komme under

Afgjorelse, naar med Hr. Stiftamtmandens Erklæring

hertil indsendes Regning, som oplyser hvad Leie der i

dette Tidsrum efter Accord tilkommer Vedkommende.
— Rentekammeret den 13. Juni 1829.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 23. Juni.

skoppen over Island, ang. Betalingsmaaden af

Leié af Skard Kirkes Inventariiqviider. Rhavn

den 23. Juni 1829. — Orig. i Blspe-Archlvet i Island.

— Canc. 1. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1676.

I en til Cancelliet indkommen Skrivelse har Eieren

til Skard Kirke i Vester- Amtet paa Island, Sysselmand

Magnussen forespurgt, hvorledes de 5l2V'i Sk. D. C,

der ved dette Collegii Skrivelse til daværende Riskop

over Island af 13. April 1811 er bestemt at betales til

vedkommende Præst for hver af de ham tilkommende

Leier af Skard Kirkes 16Va bortdode Qvilder, bor

omskrives til Solv.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

IX i/. 28
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18^29. det kgl. Rentekammer, skulde Cancelliet herved tjenstl.

^^'^'^^^ anmode Hr. Stiftamtm. og D. Hciiærv. om, behageiigen

at ville tilkjendegive bemeldte Sysselmand Magnussen,

at det omhandlede Belob, ifolge Forordn, af 20. Marts

1815 § 6, ikke kan omskrives anderledes end til Rigs-

bankpenge Solv, SkilHng for Skilling. — Det kongelige

Danske Cancellie den 23. Juni 1829.

27. Juni. Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i

Island, ang. Opsendelsen af Træfrosorter til Island.

Khavn den 27. Juni 1829. — Rentek. M. Copieb.

7, Nr. 909. -

Efter at Kammeret, i Henhold til Hans Majestæts

allerh. Resolution af 6. Septembr. 1825, havde nedlagt

allerund. Indberetning om hvad der siden den Tid er

foretaget til Skovopelskningens Fremme i Island, har

det under 27. i f. M. allern. behaget Hans Majestæt at

resolvere saaledes:

^^Vi bemyndige fremdeles allern. Vort Rentekammer

... [osv. see kgl. Resol. 27. Mai 1829, ovenf. S. 424-425] ..

.

vigtige Anliggendes Fremme".

Denne allerh. Resolution skulle vi ikke undlade

herved (jenstl. at communicere Stiftamtmanden for Is-

land og Amtmanden for ScJnder- Amtet sammesteds, til

behagelig Efterretning, ved derhos at anmode Dem oni,

at foranledic;e det videre Fornodne i saa Henseende i

Sonder-Amtet, i Overeensstemmelse med vor Skrivelse

af 30. Septbr. 1825. , Tillige anmodes De om, ved de

aarlige Indberetninger til Kammeret angaaende denne

Gjenstand at opgive, hvilke Træfrbsorter og hvor stort

et Qvantum der dnskes opsendt, da saadant derefter

herfra vil bhve foranstaltet. — Rentekammeret den 27.

Juni 1829 1

') Ligelydende Skrivelser mut. mut. ere under s. D. afgaaede

fra Hentekammeret til Amtmændene i Vester-, samt i

Nord- og Oster-Amtet. Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 910-91 1

.

4
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Reglement for Færgemænd i Rångårvalla Syssel. ^829.

Rångårv. Syssel den 1. Juli 1829. — Udaibeidet af T^'luuT
Sysselmand Bonnesen og approberet af Amtmanden over SGnder-

Amtet den 19. Septembr. 1829, under hvilket Datum det her

i Samlingen er optaget.

Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over 4- J^h.

Island, ang. Forstrandsretten paa Gaarden Vib i

Skaptafells Syssel. Khavn den 4. Juli 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1632.

Med Stiftamlets Skrivelse af !2. Oktobr. f. A. har

Gancelliet modlaget et Andragende fra Distriktschirurg

Poulsen, om al maalte erholde afgiftsfri Forslrandsret

til den ham som Embedsbolig overladte, Hans Maj*.

Kongen lilborende halve Jord Wich inden Thykkebay

Klosters Gods i Skaplefells Syssel.

Det kgl. Rentekammer, som Gancelliet i denne Anled-

ning tilskrev, har nu underreUet deUe Collegium om, at

bemeldte Jorddeeli Åaret 1814 blev overladt Supplikanten

til Embedsbolig, fri for Landskyid, men ikke Forstrands-

retlen, hvorimod denne, ved sidste Borlforpaglning af

Thykkebay Klosters Forstrande, blev undtaget fra For- \

paglningen, og det derhos tilladt, at Distrikts - Chirurg

Poulsen maatte tillige med Jorden afbenytte samme,

imod deraf at svare den hidtil erlagte Afgift af I Rbd.

32 Sk. Solv aarligen; og for denne Afgift, der iovrigt

efter de Fordele, Forstrandsretten efter Supplikantens

egen Forklaring medfbrer for ham, maa ansees særdeles

ubetydelig, finder Kammeret ikke der er tilstrækkelig

Anledning til at bevirke ham Fritagelse.

Da Gancelliet heri maa være enigt, saa vilde Stift-

amtet behageligen lilkjendegive Supplikanten det For-

n(jdne i Overeensstemmelse hermed. — Det kgl. Danske

Gancellie den 4. Juli 4829.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 4. Juii.

og Oster-Amtet, ang. Omkostningernes Udredelse

28*



436 Canc. Skriv. ang. Obligationers Mortification.

1829. ved Obligationers Mortification. Khavn den 4.

4. Juli. Juli 1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1633.

Forsaavidl Hr. Amtm. i behagelig Skrivelse af 17.

Januar sidsti. har forespurgt, om Omkostningerne paa

de Sager, som i Medfor af de Dem under 28. Seplbr.

1827 meddelte Bevillinger anlægges, til Mortificalions-

doms Erhvervelse paa de i sin Tid paa Modrevalle

Kloster opbrændte Obligationer, skulle, i Henhold til

Anordn. 16. Novbr. 1764 § 8 Litr. c, udredes af den

islandske Juslilskasse, eller af de Summer, der lignes

til Omkostninger paa Delinquentsager in. v. — skulde

Ganceiliel, efter herom at have brevvexlet med det kgl.

Rentekammer, i Gjensvar tjensll. melde, at de Omkost-

ninger, forbororte Sager medfore udenfor den bevilgede

frie Proces, formentlig ikke egne sig til at afholdes paa

nogen af de ommeldte Maader, hvorimod samme blive

at fordele paa de Stiftelser og Fond, som de bortkomne

Obligationer ere tithorende, — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 4. Juli 1829.

11. Juli. Cancellie-Skrivelse til Amtnfianden over Nord-

Og Oster-Amtet, ang. Forholdet med Slegfredborns

Arverettighed. Khavn den 11. Juli 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 1702,

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 15. Januar

sidsti. udbedet Dem Gancelliets Resolution for, om N. L.

5—2—71 eller Jonsbogens XV. GapiteP er gjeldende

for Island, samt om der i forste Tilfælde kan meddeles

kongel. Gonfirmationer paa Testamenter, der oprettes af

Mandspersoner, der have Slegfredborn, som ikke ind-

sættes til Arvinger, naar det godtgjores, al de ingen

ægte liOrn eller Livsarvinger have.

'3 (let vjl sige: J6nsb. arfatfikur xv. kap. : ^^um ættleibmg".



Canc. Skriv. ang. Slegfredborns Arveret. 437

Foranlediget heraf undlader Cancelliet ikke tjensll,

at meJde, at man, med Hensyn til at Afcjcirelsen af den

almindelige Quæstion om Anvendeligheden paa Island

af N. L. 5—2. Capiiel, angaaende hvilken Hr. Amtm.

under 7. Januar sidsll. har meddeelt Collegiet Deres

Betænkning, endnu beroer efter en Erklæring, man

derom ogsaa har udbedt sig af Amtmanden over Vosler-

Amtetj anseer det inindre passende for Tiden at afgive

nogen Bestemmelse angaaende det oven opstillede spe-

cielle Sporgsmaal om Anvendelsen af N. L. 5—2—71,

hvilket Sporgsmaals Afgjiirelse Cancelliet iovrigt for sit

Vedkommende ikke anseer tvivlsom. — Man skulde

derfor blot, med Hensyn til det andet af Hr. Amtm.

opkastede Sporgsmaal, sluttelig bemærke, at der ikke

er Anledning til at affordre nogen Testator Beviis paa,

at han ikke har noget successions- berettiget Slegfred-

barn, eftersom den i .Confirmations-Blanquetter indforte

Glausui: ^jSaafremt han (hun, de) sig ingen Livsarvinger

efterlader", i ethvert Tilfælde bevarer alle de Arvingers

Ret, der til Livsarvinger blive at henfore, og det endog

om de forst blive til efter Confirmationen. — Det kgl.

Danske Cancellie den H. .lulii 1829.

1829.

11. Juli

Cancellie - Skrivelse til Stiftanntmanden over is. Juu.

Island, ang. Omkostninger i Justits- Sag er og deres

Udredelse af de Tiltaltes Boer. Khavu den 18.

Juli 1829. Canc. 3. Departem. Brevb. 1829, Nr. 1734.

Fogtm, (Algreen-Ussingl VII. 12, 2. H., S. 308-310.

1 behagelig Skrivelse af 6. Januar sidsll. har lir.

Sliftamtm., i Anledning af Spbrgsmaalet om, hvorledes

Omkostningerne i den for Indbrud og RCverie paa

Gaarden Kambe i Arnæs Syssel imod forskjellige Med-

skyldige anlagte og paadcimle Justitssag skulle udredes

af de Skyldiges Boer, udbedet Dem Cancclliets Resolu-

tion for, om de Omkostninger, som de Tiltalte ero til-

fundne at udrede, bc5r nyde fortrinligt Udlæg, fremfor
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\SW. Regnings-, Handels- og yndet Krav uden Haandskrift;

18. Juli. om til disse Omkostninger ogsaa maae regnes de Ud-

gifter ved Varetægts-Arresten m. v., som medgaae efter

at Dom er falden; samt om den paa lovlig Maade fore-

tagne Sequestralion af den Tiltaltes Bo bevarer det

Offentliges Ret indtil endelig Dom er falden, saaledes,

at ingen illiquide Fordringer maae udlægges, forinden

Beregning over Sagens Omkostninger er opgjort og det

OPfenllige har erholdt Sit.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet i Gjcnsvar

ikke undlade tjenstl. at melde, at det saavel afBegretet

om Sequester, som af at sammenholde den fcirste § i

Reskr. af 25. Julii 1808 med sammes anden Paragraph,

er indlysende, at det Sequester, der i Overeensstem-

melse med sidstmeldte Paragraph lægges paa den til-

talte og arresterede Persons Gods, betager ham Raadig-

hcd over dette, og at han allsaa, saalænge Sequestret

varer, ikke kan uddele sit Gods mellem sine Creditorer;

ligesaa lidet som Fogden er berettiget til at foretage

en saadan Uddeling, uden al del sequestrerede Bo tages

under Skiftebehandling, fordi den Arresterede deri sam-

lykker; hvorimod Creditorer, hvis Fordringer ifblge

Namsdom, eller el inden Arrestationen og Sequeslra-

tiouen foregaaet Forlig, eller af anden Aarsag, ere

qualificerede til Execution, ikke véd Arresten og Se-

qucstren hindres i at forlange Execution, hvorved da

Sysselmanden som Foged haver al forholde sig paa

sædvanlig lovlig Maade. Icivrigt er del utvivlsomt, at
-

det Offentliges Ret for Omkostningerue i en Justitssag,

hvortil de, der resultere af den Paagjeldendes Arrest,

ogsaa maae henregnes, er en Gjæidsfordring, der ikke,

som Bcider, maa vis^e andre lovlige Gjældsfordrin£;er
,

og heller ikke kan indskrænkes til den Paagjeldendes

Hovedlod, hvis han er gift; og er det derhos en Selvfølge,

al forsaavidt den Paagjeldendes Bo maatle, inden Execu-

tion for de omhandlede Omkostninger kan skee, komme

under Skiftebehandling, bliver der at give del OfFent-
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lige Udlæg for sin Fordring efter de almindelige Regler i 829.

for Udlæesordenen mellem flere concurrerende Cre-"'"!"r^T*rr° 18. Juli.

ditorer. — Det kongel. Danske Gancellie den 18. Julii

1829.

Caucellie-Circulaire til Biskopperne i Dannnark i- August,

og Island, ang. Bon i Kirkerne for flere af Konge-

husets Medlemmer. Khavn den 1. August 1829.

— Original i Bispe-Årchivet i Island. — Canc. 1. Dep. Brevb.

1829, Nr. 1998. Coll. Tid. for 1829, S. 674-675. Fogtm.

CAlgreen-Ussing) YII. 12, 2. H., S. 325.

Hans Majestæt bar under 24. f. M. allern. resolveret

saaledes:

(,Vi ville allern., at der i Anledning af Vor hciist-

elskelige kjære Dalter, Mds. kgl. iiciihed Kronprindsesse

Carolines, og Vor hoilelskede kjære Fælter, Mans kgl.

Hbihed Prinds Frederik Ferdinands foreslaaende For-

mæling skal fra Prædikestolene gjores Taksigelse for

denne for Os, Vort Kongehuus og Fædrenelandet saa

viglige Begivenhed, og overlades det til Præsterne at

affatte Taksigelsesbcinnen saaledes, som de ved denne

Leilighed maalle ansee mest passende. — Denne Tak-

sigelsesbdn afholdes udenfor Kjobenhavn den forsle Son-

dag efter al denne Vor allerh. Resolution er kommen

enhver Præst tilhænde".

Hans Majestæt har derhos, i Henseende til den

fremtidige, sædvanlige Bon efter Prædiken for Konge

og Kongehuset, allern. bestemt:

((31 efter at der er bedet fra Prædikestolen for Hans

Majestæts egen allerhciieste Person, bedes for Hendes

Majestæt Dronning Marie Sophie Frederikke, for Hans

kgi. n()ihed Prinds Christian Frederik og Gemalinde,

Hds. kgl. Haihed Prindsesse Caroline Amalie; for Hans

kgl. Hoihed Prints Frederik Carl Christian og Gemal-

inde, Hds. kgl. Hoihed Prindsesse Vilhelmine Marie;

for Hans kgl. Hoihed Prinds Frederik Ferdinand og



440 Ganc. Circ. ang, KirkebSnnen.

4829. Gemalinde, Hds. kgl. Htiihed Prindsesse Caroline, samt

r^AugusT
'^^''"^^^ 5vrige kgl. Prindsesser og del samtlige

kgl. Arvehuus".

Hvilken allerh. kgl. Resolution Cancelliet herved

tjenstl. skulde tilmelde D. Haiærv. til behagelig Efter-

retning og videre Foranstaltning. — Det kgl. Danske

Gancellie den 1. August 1829.

8. August. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Omkostninger ved Trykningen af den af den is-

landske Landsoverret udgivne Samling af For-

ordninger m. V., vedkommende Island. Khavn

den 8. August 1829. — Canc s. Dep. Brevb. 1829,

Nr. 1886.

Foranlediget af den herhos tilbagefolgende Indbe-

retning med Bilag fra Stiftamtmand Hoppe i Island om,

at der af bemeldte Lands Jordebogskasse er foranstaltet

udbetalt et BelOb af 123 Rbd. r. S. for Trykningen af

nogle i det islandske Sprog oversatte Anordninger, har

det kgl. Rentekammer ved behagelig Skrivelse af 25.

April sidsti. henstillet Berigtigelsen af denne Udgifts-

post, der formentlig maatte blive at refundere Jorde-

bogskassen, til Cancelliets Foranstaltning, i flenhold til

dette Collegii Skrivelse af % August 1800 til Lands-

overretlen i Island.

Vel har nu Cancelliet i nysnævnte Skrivelse, ved

' at ommelde den ved allerh. Resol. af 11. Julii 1800

befalede Oversættelse og Tryktiing af islandske Anord-

ninger, derhos yttret, at der angaaonde de medgaaen^je

Udgifter kunde gjennem Stiftamtet indgives Regning til

deUe Collegium, der vilde drage Omsorg for sammes

Godtgjorelse. Da imidlertid aldeles ingen Islands Ju-

stitsvæsen betræffende Udgift findes opfort paa Can-

celliets Normalfond, og der altsaa nader dette Collegium

ikke haves Udveie til Dækning af deslige Udgifter, saa

formenes, at samme snarest kunde være at udrede af
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Justilskassen, saa meget mere, som andre lignende Ud-

gifter navnliaen den ved alierh. ResoluLion af 27. April
lo-^n 1

^8. August.
1822 den anden Assessor i forbemeidte Overret tillagte

aarlige Godlgjorelse for at forfatte Oversættelser af Akter

og Documenter i de til H6iesteret indkommende Sager,

afholdes af bemeldte Kasse. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 8. August 1829.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 29. August

Island, ang. Afgiftsfisken til Sysselmanden paa

Vestmanniierne, Khavn den 29. August 1829. —
Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 945.

i

Stiftamtmand Hoppe har ved Skrivelse af 2. Juni

d. A. tilstillet Kammeret et Andragende fra Sysselmand

Abel paa Veslmannb, hvori han anholder om, al istedel-

for at Sysselmanden sammesteds hidtil skal have oppe-

baaret een eller to raae Fiske af hvert Hundrede, som

fiskes paa Oen, det for Fremtiden ved allerhoieste Re-

solution maatte blive bestemt, at hver Formand, som

gaaer fra Vestmanna til Fiskerie, skal til Sysselmanden

sammesteds levere visse Pund veivirket Platfisk i Haa-

delstiden af ethvert stort Hundrede Fiske, han med sin

Baad eller Jolle den næst foregaaende Vinter og For-

,
aar har bragt i Land paa Oen.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og Be-

kjendtgjcirelse for Sysselmand Abel, at Kammeret efter

de stedfindende Omstændigheder ikke finder Adgang
lil at indlade sig paa dette hans Andragende. Rente-

kammeret den 29. August 1829.

Rentekammer- Skrivelse til Stiftamtmanden i 29. August

Island, ang. Omkostningerne ved Trykningen af

de Island vedkommende Anordninger. Khavn den

.29. August 1829\ — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 941.

'
„

^

O kgl. Resol, 26. Oktobr. 1831.
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<829. Stiftamtmand Hoppe har under 13. Januar d'. A.

„r"^-' ; andraaet for Kammeret, at han efter Conferenlsraad 02
29. August. ° ' ^

Justitiarius Stephensens Begjæring har foranlediget ud-

betalt af Islands Jordebogskasse en Regning paa 123

Rbd. rede S5lv for Trykningen af nogle i det islandske

Sprog oversatte, der i Landet gjeldende Anordninger.

Da det imidlertid maa formenes, at denne Udgift ikke

kan vedkomme den islandske Jordebogskasse, men det

derimod ved Correspondence med det danske Cancellie

er kommet under Ventilation, om ikke de ved Trykningen

af ovenmeldte Anordninger forbundne Omkostninger

maatte blive at afholde af Justitskassen ilsland, skulde

vi ijenstl., forinden videre i Anledning heraf foretages,

over denne Sag udbede os Hr. Amtm.' behagelige Be-

tænkning meddeell, og derhos tillige oplyst, hvorvidt

bemeldte Justitskasse er istand til saavel at afholde den

nu stedfundne Udgift, som hvad hertil i Fremtiden kan

antages at ville medgaacs. — Med Hr. Amtm.' behage-

lige Svar udbedes tillige indsendt en Gjenpart af oven-

meldte Regning, samt et Exemplar saavel af ovenmeldte

Anordninger, som af de tidligere paa samme Maade ud-

givne Anordninger, forsaavidt et saadant endnu haves

i Behold og uden Afsavn kan afgives. Rentekammeret

den 29. August 1829.

29. August. Cåncellie-Skrivelse til den constituerede Stift-

amtmand over Island^ ang. chirurgiske Elever

hos Landphysikus. Khavn den 29. August 1829.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2112.

Stiftamtet har ved behagelig Skrivelse af 26. Febr.

sidsti. tilstillet det kgl. Rentekammer en Ansogning fra

Landphysikus Thorsteinson i Island, hvori denne an-

drager, at han ikkun i de 4 Aar af sin niaarige Embeds-

lid har holdt en Lærling i Anatomie og Ghirurgie, og

saaledes ikkun i ligesaa lang Tid har hævet de ved

kgl. Resolution af 28. Februar 1806 til Kost og Klæder
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for en saadan Lærling tilslaaede 60 Rbd. aarlig ; hvorfor

han, med Hensyn til Utilstrækkeh'gheden af den til-

staaede Betaling, anholder om, at hvad der i 5 Aar er

besparet maatle anvendes til i ligesaa lang Tid at for-

dobble Stipendiet.

Efter at Gancelliet, hvem denne Ansogning af Kam-

meret er tilstillet, herover har brevvexlet med de Hrr.

Deputerede for Finanlserne, skulde Collegiet, til be-

hagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Supplikanten,

tjensll. melde, at det Ansogte efter Omstændighederne

bevilges, saaledes, at i de næst paafiilgende 5 Aar det

omhandlede Stipendium udbetales med 120 Rbd. aar-

lig; hvorom den fornodne nærmere Foranstaltning fra

Rentekammerels Side vil blive fOiel. — Det kgl. Danske

Gancellie den 29. August 1829 \

1829.

29, August.

Gancellie - Skrivelse til Rentekammeret^ ang. 29. August,

Forslag til Ansættelse af en Stiftsrevisor i Island.

Khavn den 29. August 1829"-. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1829, Nr. 2054. x

Over vedfolgende Andragende, hvori Stiflamtmanden

over Island henstiller, om det ikke maalte ansees tjen-

^*8t, at der for bemeldte Land blev ansat en Stiftsrevisor,

samt derhos foreslaaer, hvilke Regnskaber der forment-

passende kunde henlægges under en saadan Em-
bedsmands Behandling^, og hvad Godtgjorelse der kunde

') s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret og til de Deputerede

for Finantserne, hvorved Underretning herom meddeles.

Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

'} Rentek. Skriv. 6. Marts 1830.

^) i Stiftamtmand Hoppes Forestilling 9. April 1829 anfOres

følgende Regnskaber som Gjenstand for Revisors Behand-

ling: 1) Justitskassens Regnskab 5
— 2] Regnskaberne for

de 400 Rbd.j sopa aarlig betales af Kongens Kasse til

Fattigmedicin 5
— 3) Regnskaber for det fattige Praeste-

Enker tillagte Annuum af Kongens Kasse; — 4) Regn-
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1859. tillægges ham for hans Arbeide, skulde Cancelliet fore-

^^T'^T'"*^ Ibbiaen IjeastI, udbede sia det kel. iUHitekammers Yl-
29. August. t.. j o n

Iringer behageligst meddelte, hvormed Bilaget forventes

remitteret. — Det kgl. Danske Canceliie den 29. August

1829.

5. septbr. CaDcellie - Circulaire til samtlige Anntmænd,

ang. Nedsættelsen af Bevillings-Gebyrer. Khavn

den 5. Septenabr. 1829. — Dette Circulalre er ogsaa

sendt til StiftamlmaTiden og Amtmændene i Island, og pu-

bliceret ved Landsoverretten i Island den 15. Marts 1830. —
Canc. 2. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2731-45; Canc. 3. Dep.

Brevb. 1829, Nr. 2140. Original -Aftryk som „Circulaire", 2

Blade i 4*«. Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 12, 2. H., S. 366-

368. Coll. Tid. for 1829, S. 773-775 (med Motiver).

Paa cfancelliets allerund. nedlagte ForesliUing, ang.

Bestemmelse om el nedsat Gebyr for adskillige Be-

villinger og Expeditioner, har del behaget Hans Majestæt

den 19. f. M. allern. at resolvere saaledes:

skab for de til fattige Præstekaldes Forbedring henlagte

318 Rbd. 72 Sk. SOlv; — 5) dito for de Jordemodre til-

lagte 100 Rbd, aarlig; — 6) De fire Hospitalers Regn-

skaber; — 7) Regnskaberne for Kongens Kirker; —
8) Reykjaviks Kæmnerkasse -Regnskab; — 9) Reykjavik

og Seltjarnarna^s Reps Fattigvæsens Regnskaber; — 10) de

fjvrige Fattigkasse-RegnskaberforSOnder-Amtet; — ll)Sage-

faldskasse-Regnskaberne; 12) Stiftsbibliothekets Regn-

skab; — 13) Regnskaberne for det Therkelsenske Legat;

— 14} det Thorsteinsenske Legat paa Nordlandet; —
15) Vester-Amtets og Norder- Amtets oeconomiske Fonds

Regnskaber. — Endvidere henstiller Stiftamtmanden, at

man kunde lægge under Revisor: 1} Regnskaberne for

reparterede Delinquentpenge ; — 2) Regnskaberne for de

mindre vigtige Administrationer af Jordegods, Forstrande

og Tiender; — 3) Regnskaberne for Beneficiair-Kirkerne

;

— samt endvidere : 1) Regnskaber for Umyndiges Penge ;

—

2) Bogtrykkeriets Regnskaber«

I
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jjVi bifalde allern., al der for efterskrevne Cancellie- 1829.

Expedilioner kan, efler Omstændighederne , lilstaaes 5* Septb

fcilgende Nedsættelse i de paabudne Gebyrer, nemlig:

at Gebyret for Bevillinger til at indgaae Ægteskab i

de forbudne Led kan, naar de Paagjeldendes Kaar an-

befale dem til denne Moderation, uden indskrænkning

til visse Borgerklasser, meddeles for det Gebyr, hvorfor

slig Bevilling hidtil meddeles Bcinderfolk, Matroser og

Tjenestetyende, nemlig 16 Bbd. 80 Sk. rede Solv ; at

Opreisninger paa Domme kunne meddeles for 9 Rbd.

32 Sk., og Bevillinger til at sidde i uskiftet Bo for 7

Rbd. 48 Sk., alt rede Sciiv. Saa ville Vi og, : at der

for Testamenters Confirmation skal imellem det hidtil

bestemte modererede og dét fulde Gebyr finde et Mid-

delgebyr Sted, af 34 Rbd. 32 Sk. rede Scilv; hvorhos

de for Gonfirmationer paa Testamenter fastsatte Grader

i Gebyret ligeledes maåe være gjeldende for Gonfirma-

^ioner paa Ægtepagter og andre deslige Documenter.

Forsaavidt lilxpeditioner angaaer, som Amtmændene og

Kjobenhavns Magistrat ere bemyndigede til at udlevere,

hliver det at iagttage, at fornævnte modererede Gebyr
^^or Opreisninger vil finde Sted i Sager, hvis Gjenstand

under 200 Rbd. Solv, samt i Politiesager ; det mode-

rerede Gebyr for Bevillinger til al sidde i uskiftet

Ro, naar det fælles Boes behoidne Midler maae an-

sættes over 200 Rbd., men ei over 500 Rbd. Solv, og

det ovennævnte Gebyr af 34 Rbd. 32 Sk. rede Scilv

for Gonfirmationer paa Testamenter, naar disses Gjen-

stand maa ansættes over 500 Rbd., men ikke over 1000

Rbd. Solv i Værdie, Vort Cancellie haver ligeledes ved

Gebyrets Moderation al lægge foranfdrte Regler til Grund,

dog saaledes, at det fremdeles bliver bemyndiget til

at gjore enkelte Undtagelser, naar Omstændighederne

særdeles anbefale de Paagjeldende til en stdrre Be-

gunstigelse end den, hine Regler tilsige".

Denne allerh. Resolution meddeles tjenstligst (Tit.)

til fornciden Efterretning, og ville De, for at den kan
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^829. komme lil offentlig Kundskab, behageligst foranstalte

'T^^rr^' den thinglæsl. — Det kongelige Danske Gancellie den

5. Septembr. 1829.

12. Septbr. CancelUe-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Forligs Sager, som vedkomme Amt-

manden selv, m. m, lihavn den 12. Septembr,

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2270. Fogtm.

CAlgreen-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 377- 378.

I behagelig Skrivelse af 15. Novbr. f, A. har Hr.

Amtm. til dette Coilegii Resolution henstillet:

1) om samtlige af Dem beskikkede Forligelses-Gom-

missairer kunne ansees uberettigede til at mægle i saa-

danne Sager, som vedkomme Dem selv, samt hvad

Fremgangsmaade der, saafremt Saadant antages, skal

bruges med Hensyn til Forligsmæglinger i deslige Sager.

— 2) om De ikke maa ansees berettiget lil paa Deres

Embedsreiser at bivaane de anordnede Forligelses-Com-

missioners Moder, og deellage i deres Forhandlinger,

og om ikke de Forlig, som Vedkommende indgaae for

Dem, enten alene eller i Forening med vedkommende

Gommission, udenfor det Distrikt, hvori De ordentligviis

forestaaer Forligelsesyæsenet, maae ansees ligesaa gyl-

' dige som de for Commissionen indgaaede, naar den

anordnede Fremgangsmaade derved er iagttaget; og

— 3) om De kan ansees uberettiget til, i det Distrikt,

hvor De selv fungerer som Forligsmægler, al oppebære

af Parterne den i For. 20. Januar 1797 § 40 fastsatte

Betaling, under de deri foreskrevne Betingelser, og i

saa Fald om der kan være Noget imod, al det Oppe-

baarne af Dem tillægges Distriktets almindelige Fattig-

væsen. ^

I denne Anledning skulde Cancelliel, efter desan-

gaaende at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer,

^ herved tjensll. tilmelde Hr. Amtm. til behagelig Efter-

retning:
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ad 1) at den Omstændighed, at en Forligolses-Com- 1829.

missair er beskiitket af Dem selv, ikke i oe for sig kan ."T^o'^
' ^ ^ 12. Septbr.

gjcire ham inhabil lil at mægle i en Sag, hvori De er

Part, og al i det Tilfælde, hvor Sagen forefalder i det

Distrikt, hvori De selv forestaaer Mæglingen, kan denne

forelages af den nærmest boende Sysselmand, der da

kan bemyndiges til at udnævne en duelig Mand der

paa Stedet til, i Forening med sig at forestaae Forligs-

mæglingen. — ad 2) at Cancelliet aldeles bifalder hvad

Hr. Amtm. med Hensyn til dette Sporgsmaal har anfort;

og — ad 3) at der Intet kan være imod, at De i det

Distrikt, hvor De selv forestaaer Mæglingen, oppebærer

(ien ved For. 20. Januar 1797 § 40 foreskrevne Godt-

gjcirelse, saml derover disponerer efter Forgodtbefin-

dende. — Det kgl. Danske Gancellie den 12. Septembr.

1829.
É

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 12. Septbr.

amtmand over Island, ang. Refusion af Omkost-

ninger til Expresser til Landsoverrettens Justits-

Sekretair. Khavn den 12. Septembr. 1829. —
^anc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2269.

Stiftamtet har i Skrivelse af 23. Febr, d. A. fore-

spurgt, hvorvidt Justits - Sekretairen ved den islandske

Landsoverret, B. Stephensen, maatte være pligtig til

splv at afholde de Omkostninger, som Sysselmændene
Finsen og GunlOgsen efter indsendte Regninger have
baft, med at sende Expresser til ham, for at befordre

Stævningers Udlagelse i forskjellige Justits - Sager, de
vare beordrede at udfcire ved bemeldte Overret,

I denne Anledning skulde Cancelliet, efter des-

angaaende at have brevvexlet med det kongel Rente-
kammer, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-
gjbrelse tjenstl. melde, at ligesom det ikke ligefrem er
en Fblge af Udtrykket i Reskr. 14. Mai 1808, at Justits-

er indbefattet under den ved bemeldte , _
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1829. Reskript de Tilforordnede forundte Tilladeise tii at boe

^^^"^^^^ udenfor Ueii^evig, saaiedes ville de omhandlede Udgifter

i al Fald, i Overeensstemmelse med dette Colicgii Siiri-

velse af 12. Maji 1821, blive at afholde af Justils-Sekre-

tairen. — Det kgl. Danske Cancellie den 152. Seplembr.

1829 1

i9.Septbr. Caiicellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. afg. Sysselmand David Schevings Le-

gat til Fattige i Bardastrands Rep. Khavn den

19. Septembr. 1829. — Canc. s. Dep. Brevb. 1829,,

Ni*.. 2334.
1

I behagelig Skrivelse af 25. Maji 1827 har Hr.

Amtm. tilmeldt Ganceliiet, at forhenværende Sysselmand

i Bardestrands Syssel, D. Scheving, havde til et eller andet

otfentligt Brug, især til Befordring af Almuens Oplysning

'
i fornævnte Syssel, oprettet et Legat, der skulde bestaae

af Kjobesummen forGaarden Nedre-Vadal, som udbragtes

til 740 Rbd, Bepræsentativer, hvortil han senere fdiede

en Gave af 100 Rbd., der for en Deel skulde afholdes

ved den bemeldte Scheving af den kgl. Jordebogskasse

tilkommende Pension fra ultim. Januar 1813 til samme

Tid 1814 med 60 Rbd., og for en Deel udredes ved

en af Kjobmand Thorlacius udstedt Anviisning paa for-

henværende Amtmand Stephensen for 28 Rbd. 86 Sk.^

— Men ligesom der i Stephensens Bo ikke har været

nogen fyldeslgjCrende Oplysning at erholde angaaendo

^ den forommeldte Kjdbesum, der under 22. Novbr. 1813

blev anviisl paa Mægler Herlev her i Staden til Amt-

mand Stephensen, og af denne transporteret til nu af-

ddde Kjobmand Petræus, saaiedes lindes heller ingen

tilstrækkelig Underretning angaaende den ovennævnte

O s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved meddeles

Efterretning om det Stiftamtmanden givne Svar. — Canc

3. Depart. Brevb. sst.

>
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Pension af 60 Rbd., til hvis Oppeborsel af Jordebogs- 1829.

kassen Scheving under 1. Marts 1814 har befuldmæg- 19. Septbr.

tiget Stephensen, ligesaalidet som om denne har hono-

reret den paa ham givne Anviisning fra Kjobmand

Thorlacius.

Det vil derhos være i Hr. Amtmands behagelige

Erindring, af dette CoUegii Skrivelse af 22. Decembr.

1827, at fornævnte Kjcibmand Petræus vel har oppe-

baaret den omhandlede Kjobesum, men anfdrt denne

1 sine Handelsboger som et Afdrag paa Stephensens

private Mellemværende med ham, og at del kgl. Rente-

kammer, med hvem Canceliiet havde indladt sig i Brev-

vexling med Hensyn ti! Schevings Pension af Jorde-

bogskassen, formeenle, at forsaavidl denne ikke havde

modtaget Pensionen for det omhandlede Tidsrum, maatte

t^ette efter Omstændighederne være en Fordring, som
*^Jen nuværende Sysselmand G. Johnsen, der havde

^ppebaaret Beldbel af Jordebogskassen, vilde have al

tilsvare, i hvilken Anledning Canceliiet anmodede Hr.

Amtm. om at indhente og derefter indsende hans Er-

klæring,

Efter al have med Hr. Amtm.* Skrivelse af 25.

Januar d. A. modtaget denne Erklæring, og derefter

fra Vedkommende indhentet de yderligere Oplysninger,

/^6r i denne Sag have været at lilveiebringe, skulde

Canceliiet herved tjensll. tilmelde Dem til behagelig

Efterretning og videre fornciden BekjendtgjOrelse, at

da det af den fra Revisorerne i oftnævnte Kjobmand
Petræus's Bo afgivne Erklæring er bragt i Erfaring, at

^en ommeldte Kjobesum, 740 Rbd., er anfort i hans

Eaktories Hovedbog for 1814, som et Afdrag paa afdbde

Amtmand Stephensens private Gjæld til ham, uden at

ban kunde have nogen Kundskab om, at Stephensen
ikke kunde disponere over denne Summa, fordi den
var det Offentlige tilhorende, vil intet Ansvar i denne
Henseende kunne paahvile Petræus's Bo. Da derhos
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1829. saavel Stephensens som Thorlacii Boer forlængst ere

sluttede, maa denne Deel af det Schevingske Leszat an-
19. Septbr. ' ^ ^

sees for at være tabt, ligesom og de 58 Rbd. 86 Sk.,

der skulde have været udredede af Stephensen efter

Kjobmand Thorlacii Anviisning, men som efter det Op-

lyste maa antages ikke at være honoreret af Fcirst-

nævnte.

Med Hensyn til Schevings Pension for Aaret fra 1813

til 1814 skulde Cancelliet endnu tjenstl. tilfoie, at uagtet

Sysselmand Johnsen ikke er istand til at lilveiebringe

fornoden Qvittering for dennes Udbetaling til Scheving,

vil det ham i denne Henseende paahvilende Ansvar,

efter hvad Hr. Amtm. i sidstmeldte Deres Erklæring af

23. Januar d. A. har yltret, efter Omstændighederne

kunne bortfalde. — De hertil indsendte Bilage folge

hoslagte tilbage. — Del kongel. Danske Gancellie den

19. Septembr. 1829^

19. Septbr. Rentekammer - Skrivelsc til Amtoianden i Is-

lands Nord- og Oster -Amtj ang. Biskoppens

Skyds paa Visitatsreiser. Khavn den 19. Septbr.

1829. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 1001.

Med Hensyn til at Biskoppen i Island, Uv. St. John-

sen, paa en af ham i forrige Aar foretaget Visitations-

reise i Norder Syssel ikke er bleven befordret ved

Friskyds in natura, men ved leiet Befordring, hvorved

Omkostningerne have udgjort 99 Rbd. 63 Sk. Repræs.,

har Hr. Amtm. i behageh'g Skrivelse af 12. Maris d. A.

andraget paa, at denne Udgift maalte afholdes af Amtets

') s. D, Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underret-

ning meddeles om det til Amtmanden i Vester-Amtet af-

gaaede Svar, navnlig med Hensyn til det Sysselmand

Gudbr. Johnsen formentlig paahvilende Ansvar. — Canc.

3: Depart. Brevb. sst.
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Repartitionsfond, hvoraf De forelobigen har ladet Beløbet 1829.

udbetale, iTT^TT^19- Septbr.
I Anledning heraf skulde vi tjenstl. melde Dem,

at for denne Gang vil Kammeret, efter de stedfindende

Omstændigheder, ikke have Noget imod, at ovennævnte

Sum afholdes af Amtets Repartitionsfond, men da det

efter de i saa Henseende givne Anordninger maa an-

tages, at Biskoppens Befordring skal skee ved Skyds

in natura af Vedkommende, som ere pligtige at præ-

stere samme, maae vi tjenstl. anmode Hr. Amtm. om,

for Fremtiden at foranledige Saadant iagttaget, hvilket

ogsaa ved allerh. Resolution af 16. Mai d. A. er fore-

skrevet i Henseende til den Amtmændene i Island til-

kommende Friskyds ved de Embedsreiser, de have at

foretage i deres respective Amter. — Rentekammeret

den 19. Septembr. 1829.

Rentekammer - Skrivelse til Stiftamtmanden i 19. septbr.

Island, ang. Mandtalsbogs- Intrader i Reykjavik.

Khavn den 19. Septbr. 1829. — Rentek. isi. Copieb.

7, Nr. 997.

Af Hr. Amtm/ behagelige Skrivelse, dat. 28. Juli

d. A., har Kammeret erfaret, at De efter Beejæring af

den constituerede Landfoged i Island, Krigsassessor Ul-

strup, har tilladt ham at tilsvare den for sidstafvigte

Fardageaar indkasserede Afgiflsfisk 1 Skpd. 7 Lpd, lOPd.

af de den kgl. Kasse lilfaidne Mandtals- og Jordebogs-

Intrader af Reykjavik Kjobstad med Penge efter den

Middelpriis, hvortil den kgl. Afgiflsfisk i Guldbriuge

Syssel for samme Aar er udbragt.

I Anledning heraf skulde vi ijenstligen melde Hr.

Amtm. lil behagelig Efterretning, at Kammeret efter de

oplyste Omstændigheder bifalder denne Foranstaltning,

men ligesom Krigsassessor Ulstrup derhos maatle af

Hr. Amtm. paalægges ved Islands Jordebogskasse-Regn-

skab for Regnskabsaaret til 31. Juli d. A., hvor Penge-

29*

1
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1829. belcibet beregnes til Indlægt, tillige at fremlægge Hr.

Amlm." Ordre, hvori anfbres hvormeget han for oven-

nævnte Qvantitet Fisk har at tilsvare, saaledes forventes

det ogsaa paaagtet, at ,der ved benævnte Jordebogs-

kasse-Regnskab iovrigt aflægges behorig Rigtighed for

ovenmeldte Intrader i det Hele.

Forsaavidt Hr. Amtm. endvidere har i fornævnte

Skrivelse andraget paa, at der for Fremtiden maatte

meddeles Krigsassessor Ulstrup en fast Ordre om disse

Intraders Realisation, da formene vi, at den Deel af

samme, som ikke af vedkommende Ydere erlægges med

Penge efter Capiteistaxten, men med Fisk in natura,

kunde bortsælges ved en af de Auclioner, som afholdes

over den kongelige Afgiftsfisk i Guldbringe Syssel, men

skulde Omslændighederne ikke tillade Saadant, maae vi

overlade til Hr. Amtm. at approbere Afhændelsen foret

saadant bud, som efter de paa den Tid stedfindende

Handelspriser befindes antageligt, i hvilket Fald Kam-

meret da herom udbeder sig meddeelt Underretning,

for at den fornødne Rigtighed hos Landfogden derefter

kan blive paaagtet. — Rentekammeret den 19. Septbr.

1829.

19. Septbr. Reglement for Færgemænd i Rångårvalla

Syssel. Sonder-Amtets Contoir den 19. Septbr.

1829. — Forfattet af Sysselmanden i Rångårvalla Syssel,

Bonnesen, under Datum 1. Juli 1829, og approberet af Amt-

manden over Sbnder-Amtet den 19. Septbr s. A. — Original-

Aftryk paa offentlig Bekostning. Vi&eyjar klaustri 1831 . 12

Sider 8„.

Reglugjorb ferjumanna i Rångår I)ingi.

I. kapftuli. Vm skyldiir ferjumanna. —
1) Ferju-

maBur skal skyldugur vera a& ha fa ferjuskipib, sem

sé malulega sl6rt, a henlugasta stab a ånni, en {)arseni

mikil umferb er skal hann hafa f)eim mun stairri og Qeiri

ferjur. — 2) Ferjumabur er skyldugur ah vibhalda skip-
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unurn forsvaranlega, og varbveila J)au fråskemdum; en 1829.

ferjan brolnar fyrir votnum eba vindum, e&a a annan 19- Septbr.

halt laskast, svo hun ekki ver&ur flulni'ngsfær, j^å å hann

strax ab låta endurbæta hana, svo fær verSi, ellegar

fa abra n^ja i hennar stab. — 3) Ferjuma&ur sé skyld-

ugur ab vera svo mannrnargur, ab hann flult fåi ferfia-

menn og géz jDeirra yfir åna; ab iJ&ru leyli skal hann

sjalfur, og {)eir, sem hann a& ferju skipar, aubsyna sér-

hverjum ferfeamanni si&semi og kurteisi i or&i, og at-

hofnum. — 4) Svo skal hver fars nj6la fyrir sig og g6z

sitt, sem ab ferju ber; enginn skal {)vi oBrum fyr e&a

fremur flulni'ng fa, e&a krefjast, en hér er bo&i&, ])6

undaolakasl: kondngsins embættismenn og skyndibob

l^au, sem til J)eirra og frå ^eim eru send i konungleg

^rindi, p6star og sérhver, sem i embætHs-naubsynjar

ferbast, {jvi l)essa skal strax flytja, undireins og ])e\v

lioma ab anni, hvori heldur sem J)å
er helgur dagur

eba riimhelgur. — 5) Ferjumabur skal ælib hafa og iåta

hafa vakandi auga å, nær einhvera kann bera ab ferj-

unni, a hverjum arsins tfma som er, og |)ar sem mikil

ferb er a, og einkanlega um leslalima å sumrum, skal
^

hann skyldugur til ab vera sjålfur vib ferjuslabinn, eba

låta f61k sitt vera Jiar, svo ab forbamenn strax, ån

minnsta farartålma, fåi far meb géz sitt. — 6) Komi

ferjumenn ekki innan hålfrar stundar til ferjnnnar, frå

tvi vegCaranda bar ab ånni, og J)oim må slikt kunnugl

vera, leyfist honum, og ollum, sem {)ar eru farl)urfar,

ab taka ferjuna og bruka hana varilbarioga til ab ferja

^'8 og g6z sitt yfir åna; oinasla skulu }}eir, sem J)annig

%tja sig, gånga forsvaranlega frå skipinu, festa l)ab eba

^^aga upp å land, og skorba, og skiija svo vib t)ab pe'im

Df^eginn, hvert peiv fluttu sig og sitt; ]3å gjalda l^eir

^'erjumanni engan ferjuloll ; ekki heldur er skipib f{)eiiTa

^*^y>^gb,
t)6 }Dab farist af voveiflegum tiifellum, fyri vatni

vindi, eba fleiru, ];)egar jDannig hafa um buib, sem

DQfielt var. — 7) Skylt er ferjumanni sjålfum og f61ki

hans ab r6a skipi sinu yfir åna til og frå; hann hefir
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1829. engan rétt aS krefjast J^ess af fer&amonnum, sem einasta

19. Septbr. eiga sjålfir ab bera å og af ferju l^ab sera ])e\r méh-

fer&is hafa, en ferjuf6Iki& skal taka vib J}vi' i skipib,

ni&urskipa {)vi og aptur afhenda ^ah tir skipinu. —
8) Skylt er ferjumanni å sumri ab flylja frå {jvi s6l

kemur upp til ])gss hén er sell, en å vetri me&an dagur

er å lopti, nema })å i § 4 tilgreindu koniinglegu em-

bættismenn og erindagjt^rfea bo&a, J)vf {leim skal ekki

fars synja, })egar pess beibasl, 1)6 urn n6tt sé. — 0) Ferju-

mOnnura sé fyrirboc)i& ah flytja landprångara, lausgång-

ara, passaleysi'ngja e&a a&ra tortryggilega menn yfir ana,

t)vi byrjar ^elm ab fullvissa sig uin, at ferbamenn sé

litbdnir meb reglulegan passa. — 10) Skylt er ferju-

manni ah skipleggja naulpening og saubfé, en vegfar-

endur sé ulbdnir meb naubsynleg bond; allan annan

umbdnab, sem I)arf til flulningsins, skal ferjumabur til-

leggja. Hesta er hann ekki skyldugur ab skipleggja,

nema eigandi fåi svo vib hann um samib, Engum må

ferjumabur synja ]5ess, ab heslur syndi i taumi eptir

skipinu, })ar til skulu ferbamenn bbnd til Ija; en ferju-

mabur skal abyrgjast hvab marga hesta f senn må eptir

hafa, svo skipi, monnum og fansi sé 6hult. Deyi heslur

eba naut, sem å eptir er haft, å sundi fyrir vangå ferju-

manns, I)å bæti hann skabann eiganda. J)egar ferfea-

menn verba åsåttir ab heslar \Deirra sé reknir i åna, t3å

eru l)eir ekki i åbyrgb ferjumanns, })6 å sundi farist.

II. kapituli. Um rétt ferjumanna, — 1 1) Ferjumabur

skal einn rå&a fyrir ' hiebslu ferjunnar, og skal hann

åbyrgjast ab hver heirati sitt g6z 6skemmt lir skipinu.

Sé hann ekki lålinn rå&a, svo skipib verbur ofhiabib,

|)å hafi ferbamenn skabann i heimgjald, ])6 g6zib skemmist,

eba jDvi verbi i åna kastab. — 12) Ef nokkur tekur

ferjuna i éleyfi ferjumannsins, sé hann vib, og flytur

sig yfir um åna, Jiå skal så åHtast eptir logununa.

Laskist ferjan i hondum hans, skal hann bæta ferju-

manni skabann, eptir sem 6vibkomandi skynsamir menn

meta; sama vi&liggur, ef einhver af l)eini, sem verib er
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ab flytja eba fars bei&ist, misj)yrma skipinu å einhvern 1829.

hall. — 43) Eins og ferjnmanni er skylt a?) au&syna 19. Septbr.

fer&amonnum sibsemi og kurteisi \ orbum og athofnutn,

hafa vegfarendur sSmu skyldna vi& bann ab gæta; fjeir

skulu [)vi vera jDcitn gegnir { hverju helzl, er vi&vikur

ferju og flutningi. — 14) Ferjutoil er skylt ab greiba

ferjumanni åbur en å skip er borib, og åkvarbast i

hvert skipti, sem farib er yfir åna, |)annig:

Nafnv.

\) fyrir einn mann å lausum hesli og reib-

verib 6 Rbsk.

2) — einn mann hvern 5 —
3) — eins hests klyfjar og reibfng ... 5 —
4) — tvævett eba yngra naut og griWng

eba kvi'gu, skipldgb 12 —
5) — })révett naut og eldra, og k\i hverja 18 —
6) — eina å mob lambi 3 —
7) — veturgamla eba Ivævetra kind hverja. 2 —
8) — ]3révelra og eldri saub hvern . . 3 —
9) — einn hest ab skipleggja .... 24 —

10) — einn hest, sem hafbur er å eptir i

taumi, ab fråtoldum J)eim, sem til-

greindur er undir Nr. 1 \ ]Dessum § 1 —
11) — hverja nautkind, sem eptir skipi er

hc5fb 1 taumi 1 —
Fyrir hesta, sem reknir eru, borgast ekki; J)essi ferju-

tollur må \b ekki einskorbast i peningum, heldur er

hann rétt goldinn f hverjum boblegum vorutegundum,

eptir })vi verblagi, sem kapi'lulstaxtinn a l)ær leggur.

III. kapituli. Vm fcrjuskij}un sérilagit og var6veizlu

pessarar reglugjdr6ar. — 15) [}6 tilsettur ferjumabur hafi

einsamall rétt til ab flytja ferbamenn og l)eirrn géz, er

I)ab 1)6 ieyft j[)eim, er land eiga ab ånni, ab hafa skip

å henni, ef Joeir svo vilja; en så må- engan far|)egja

flytja eba g6z hans, einiingis sjålfan sig og sitt g6z. —
16) Så sem byggir jbrb t)å,

å hverrar I6b ferjumabur

flylur, skal ætlb skilinn eiga frf fluta/ng fyrir sig og sitt

•
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1829. g6z å l)eirri ferju, fyrir ålrolbning og beit, er hann må

a~ sæta af féna&i fer&amanna. — 17) Sérhver 6hl^&ni gegn
1*7« ocptor.

{)essari reglugj5r&, bæ&i fra ferjumanns og annara hlut-

abeigenda hålfu, varbar sekt, eptir alvikum, fra 4 rbmk.

silfurs, sem åo d6ms og réltargångs ulleggst, til tveggja

rbd. silfurs, sem anna&hvort akvar&ast vib p61iU'rett, eha

af vitkomanda amlmanni. Seklin tilfellur sveitar- fjår-

hirzlu {)eirri, hvar ferjusla&urinn liggur
; |)6 eignast ferju-

ma&ur helming l)eirra b6la, sem eptir 2. kap. tilfalla. —
18) Brjåti nokkur fer?)araa&ur, sem ekki å heima innan

RåDgårvalla syslu, m6ti })essari reglugjor&, og vibkom-

andi hreppstj6rar ei eru strax vie) hendina til a&sto&ar,

sé ])-c\() ferjumanni leyft ah aplurhalda af g6zi fer&a-

manns iveggja rbd. silfurs virJii, ef hann j3vilikt ekki

' g62)m6tlega litilætur, og skal ferjuma£ur })vinæst tafar-

laust gpfa syslumanni sokina til vilundar. til frekari

råbstSfunar; å meban ]pelta framkvæmist geymir far-

hirbir vandlega {)å apturhcildnu. e5a g6bviljuglega af

hendi seldu muni. — 19) Syslumaburinn og honum

undirgefnir hreppsljorar skulusjåum, ab j^essarar reglu- .

gjorbar bobum og banni sé hlydt, f einu sem 5bru.

J)annig er l3essi reglugjorb samantekin.

Rångårvalla sj'slu conloiri 1. Julii 1829.

af

Bonnesen.

Denne Instrux for Færgemændene i Rangaavalle

Syssel bliver herved, i Kraft af det kongl. Reskript af

29. April 1776 § 6, approberet til indtil videre at være

gjeldende Regel ved Færgestederne i ovennævnte Syssel.

Islands Stifts- og Scinder-Amts Contoir den 19.

Septembr. 1829.

L. Krieger.

2i.septbr. Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn

den 21. Septbr. 1829. — Publiceret ved Landsover-

' retten i Island den SO. Novembr. 1829, og i Synodalforsam-
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Ungen i Reykjavik i Juli 1830. Dens Gyldighed for Island for 4829.

Halvaaret fra 1. Januar til SO. Juni 1830 var bestemt ved Plak. —^•-^-«*—

'

U. Mai 18195 jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 43 Anmærkning. — Septbr.

Canc. 2. Dep. Reg. XXX, 20P [1829, Nr. 632''). Original-

Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. for 1829, S. 830—831. Qvart-

Forr. for 1829, S. 120; Schou XX, 77.

Plakat, angaaeiide Qvartals-Goursen for Oktober,

November og December Maaneder 1829.

Af den i Overeensstemmeise med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1829 skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger, der, efter allerhoislbemeldte aabne Brev, kunne

afgjores med Bigsbanksedler, bestemt til 206V4 imod

^00 Species eller 200 Bbdir. Solv, saa at 1 Rbdlr.

S^*v i alle foranforte Tilfælde kan betales med 1

f^bdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkommendes
Efterretning. Det kongelige Danske Cancellie den 21.

Septembr. 1829.

Cancellie-Skrivelse til den conslituerede Stift- 26. Septbr

amtmand over Island, ang. Udvidelse af nogle

Anordninger fra 1825, Khavn den 26. Septbr.

1829. —
. Original i Stiftsarchivet i Island. — Canc. 3.

I^epart. Brevb. 1829, Nr. 2417. — Islandsk: Sunnanp6st.

1835, S. 57 -58.

Efterat Gancelliet har modtaget Stiftets Yttringer i

behagelig Skrivelse af 7. Juni sidstleden, betræffende

Anvendehgheden paa Island af adskillige i Aaret 1825

'^^'^igjennem emanerede Anordninger, har CoUegiet an-

gaaende denne Sag brevvexlet med det kgl. Rente-

kammer, og er man med bemeldte Kammer kommen
overeens om:

at Forordningen 20. April 1825, angaaende
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1829. Straffe for forskjellige Deeltagere i Soroverie m. v., kan

26"*Septbr P^^^^^^''®^ P^^ Island, forsaavidt den, hvis nogen Sag

angaaende Scirciverie skulde forekomme sammesteds,

kunde tjene til Veiledning ved Straffens Bestemmelse,

hvorimod det er en Selvfolge, at de særegne Bestem-

melser, Forordningen indeholder for Vestindien, af sig

selv bortfalde; samt at ligeledes — b) Plakaten af 28. Mai

s. A, angaaende Behandlingen af Sager om Opfostrings-

hjælp til uægte Born, kan publiceres som gjældende

paa Island uden Modification* hvorimod det, efter

samtlige fremkomne Oplysninger, er fundet hensigts-

mæssigt, at de ovrige 4 i Stiftels fornævnte Skrivelse

ommeldte Anordninger^ forblive uden Anvendelse paa

bemeldte Land.

I Overeensstemmelse hermed vilde Hr. Amlm. derfor

behageligen foranstalte detFornodne til bemeldte tvende

Anordningers KundgjOrelse i det Dem anbetroede Amt,

Gancelliet den 26. Septembr. 1829 9

26. Septbv. Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret^ ang.

Udvidelse til Island af nogle Forordninger fra

1825. Rhavn den 26. Septembr. 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1839, Nr. 2417.

Efter at Gancelliet har modtaget det til det kgl.

Rentekammers Betænkning af 22. f. M.. angaaende Ud-

videise af adskillige i 1825 herigjennem emanerede

•) Disse Anordninger vare fbigende: 1) Plak. 14. Juni 1825,

ang. Skolelærer -Embeders Besættelse; — 2) Plak. 25.

August s, A. ang. Udvidelse af Plak. 25. Marts 1824 om
Opfiskning af Ankertouge m. v. paa Helsingcirs Rhed; —
3) Plak. 4. Oktbr. s. A,, ang, Taxt for Lægers Forret-

ninger for det Offentlige, m. v. — 4) For. 2. Decbr. s.

A., ang. Strandings-Commissionairers Salarium.

^3 s. D. Canc. Skriv, af samme Indhold til begge Amts-

mændene i Island, samt til Amtmanden paa Færderne.

Canc. 3. be'part. Brevb. sst.
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almindelige Anordninger til Island og Færoerne, har 1829.

man under D. D. tilskrevet OvercivriGhederne paa be- o^*^ ~T^ ' »o, oeptbr.
meldte Colonier, at Forordn. 20. April J825, angaaende

Straffe for forskjellige Deeltagere i Soroverie m, v., kan

publiceres saavel paa Island som Færcierne, forsaavidt

den, hvis nogen Sag angaaende Sbrciverie skulde fore-

komme, kunde tjene til Veiledning sammesteds, samt

at Plak. 28. Maji s. A., ang. Behandlingen af Sager om
Opfoslringshjælp til uægte Bcirn, kan kundgjcires som
gjeldende uden Modification paa bemeldte Colonier,

men at derimod de ovrige i Kammerels fornævnte

Skrivelse citerede Anordninger* formeentlig rigtigst

blive uden Anvendelse sammesteds. — Herom har man
ikke villet undlade tjenstligst at meddele velbemeldte

Kammer Underretning. — Det kgl. Danske Gancellie

den 26. Septbr. 1829.

4

Cancellie- Skrivelse til Landsoverretten i Is- 26. Septbr.

land^ samt til Hoiesteret^ ang. Udvidelse til Is-

land af Lovbud fra 1825. Khavn den 26. Septbr.

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2417.

Efter at Cancelliet havde taget under Overveielse,

hvilke af de her igjennem i Aaret 1825 emanerede

almindelige Anordninger der kunde egne sig til at

gjcires anvendelige for Island og man angaaende denne

Sag havde brevvexlet saavel med det kgl. Rentekammer

som med Overøvrighederne paa bemeldte Land^, har

CoUegiet fundet, at efternævnte Anordninger hensigts-

mæssigen kunde kundgjOres sammesteds til Efterlevelse,
'

nemlig;

a) Plak. 20. Januar 1825, ang. Forandring i § 3

af den ved Canc. Plak. 30. Juli 1818 kundgjorte allerh.

. O nemlig de S. 458 Anm. 1 anftJrte Lovbud.

') ,.og Færaerne", tilf. i Skriv. tU Hciiesteret.

') „Colonier", til Haiesteret.

r

3
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1829. Resolution af 29. s. M. ang. Rei^lerne, hvorefter Qvar-

26. Septbi'. tals-Goursen sættes; — b) Flak. li. Marts s. A., ang.

.
Vaccinalionsvæsenets Henlæggelse under del kongelige

Sundheds-Collegium ; — c) Plak. af 7, April s. A., ang.

Afdragsretlens Ophævelse mellem Danmark og samtlige

hertugelige Nassauske Lande; — d) Plak, 20, s. M.,

indeholdende nærmere Bestemmelser ang. Processens

Omkostninger i beneficerede Sager; — e) For. af 20.

M., ang. Straffe for forskjojlige Deellagere i Sciroverie

m. V., forsaavidt denne Anordning, hvis nogen Sag

angaaende SorSverie skulde forekomme paa Island \

kunde tjene til Veiledning ved Straffens Bestemmelse;

,|-7^ f) For. 18. Maji s. A., ang. trasserede Vexler; —
g) Plak. 28. Maji s. A,, ang. Behandlingen af Sager om

,,Opfostringshjælp til uægte Born; — h) Plak. 23. Junii

s. A,, ang, Afdragsrcttens Ophævelse mellem Danmark

og Nederlandene ; — og i) Plak. af 15. Oklobr. s. A., ang.

Afdragsretlens Ophævelse mellem Danmark og det

forenede Kongerige Storbritannien og Irland; — hvor-

imod de civrige i bemeldte Aar udkomne Anordninger

fandtes rigtigst at kunne forblive uden Anvendelse paa

Island

At Cancelliet derfor, i Overeensstemmelse hermed

og i Kraft af den samme ved allerh. Resolution af 6.

Junii 1821 meddeello Bemyndigelse, har tillagt ved-

kommende Amtmæ.nd Ordre om, i deres respective

Embedsdistrikter at foranstalte ovennævnte 9 Anord-

,

ninger publicerede som gjaldende, derom har man ikke

villet undlade at meddele den kongelige Landsoverret''*

Underretning. — Det kgl. Danske Gancellie den 26.

Septembr. 1829.

') ^(hine Colonier", til Haiesteret.
'

^.bemeldte Colonier", til Hbiesteret.

3) ,,Deres Excellence og avrige Herrer Tilforordnede i Hbieste-

ret", i Canc. Skr. til Hbiesteret.
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 1829.

og Oster -Amtet, ang. Indvarsling i offentlige ^ ^^^^

Politierets-Sager m. v. Khavn den 3. Oktobr.

1829. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2478 a.

Foranlediget af, at den kgl. Landsoverret i Island

i sin under 18. Marts d. A. afsagte Dom i en mod

Tjenestekarl Jon Rafnsson til bemeldte Ret indanket

Sag, hvori han ved Sonder-Mule Politierets Dom var til-

funden en Straf af 10 Slag Riis med videre, synes at'

have antaget, at den af Hr. Amtm. i Overeensslemmelse

med For. 21. Mai 1805 og Reskr. 25. Juli 1808 ved

Indvarslingen brugte Fremgangsmaade ikke er anven-

delig i slige Sager, har Hr. Amlm. i behagelig Skrivelse

af 1. Juni sidsti. forespurgt:

1) om ikke de ved ovennævnte Anordninger og

For. 7. Juni 1760 for Justits -Sagers Indstævning lil

bciiere Ret foreskrevne Bestemmelser ogsaa bor an-

vendes i ofTentlige Politiesager, hvorhos Hr. Amlm, lige-

ledes i bemeldte Skrivelse har forlangt dette Gollegii

Kesolution for: — 2) om ikke de ved den kgl. Lands-

overret i Island ergangne Domme saavel i Justits Sager

og i offentlige Politiesager som i andre efter det Offent-

liges Foranstaltning anlagte Sager bor gives beskrevne

formå.
,

I denne Anledning skulde Cancelliet hermed tjenstl.

tilmelde Dem lil behagelig Efterretning:

a«^ 1) at det UJtryk ^^Justits- eller Delinquenlsager"

ogsaa indbefatter de Sager, som efter det OfTenlliges

Foranstaltning forfolges polilieretsviis mod Nogen lii

Straf for en Forseelse, der er Gjenstand for Behand-

iing ved Politieretterne, hvilke Sager, med de Modifi-

kationer, som flyde af deres Natur, behandles efter

Anordningerne om criminelle Sagers Drift. De af

Landsoverretten i Island i hin ommeldte Dom anforte

Modbeviser ere og mindre betydende, i Særdeleshed
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1829. det, der udledes af Plak. 17. Januar 1816*, der

^^'^^JJ^
vel skjelner mellem Justits- og Politiesager, men derfor

gjerne kan tilstede, at visse Politiesager (nemlig dem,

der angaae Forseelser mod det Offentlige) tillige kunne

ansees som Justits -Sager i Ordets vidtloftigere For-

stand. Forordn. 7. Junii 174jO og For, 31. Maji 1805

kunde og anvendes paa Politiesager af foranforte Slags,

og det saa meget mere, som For. 25. Marts 1791

§ 31 og 5. Juli 1793 § 13 tydelig hjemle denne An-

vendelse in specie af For, 7, Junii 171)0, hvormed For.

31, Maji 1805 lober parallel. Men da begge bemeldte

Forordninger, og navnlig For. 31. Maji 1805 § G for-

udsætter, at der er en Defensor, for hvem respektive

Hoiesterets- og Overrets -Stævningen kan forkyndes,

bliver den i dem hjemlede Indvarslingsmaade el an-

vendelig uden i de offentlige Politierets-Sager, der qua-

lificere sig til en Defensors Udnævnelse, der icivrigt

altid bor antages, hvor den Paagjeldende er domt til

legemlig Straf, hvilket og For. 25. Marts 1791 § 31

bekræfter. — ad 2) at der i de her omhandlede Sager

bSr meddeles Ovrigheden fuldstændige Akter fra Lands-

overretten. — Det kgl. Danske Gancellie den 3. Oktobr.

1829.

3. oktbr. Rentekammer-Skrivelse til Professor Wiborg,

Forstander ved Veterinær-Skolen, ang. Antagel-

sen af en Elev fra Island ved bemeldte Skole.

Khavn den 3. Oktobr. 1829. — Rentek. isi. Copieb.

7, Nr. 1063.

1 Overeensstemmelse med H. Maj*' allerh. Resolution

af 27. August f. A., hvorved allern. tillades at en ind-

fddl Islænder maa nedsendes til Oplærelse ved Veterinair-

skolen her i Staden, og de til hans Nedreise, Oplærelse

O de her anfarte Lovbud ere, som Island uvedkommende,

ikke optagne i denne Samling.
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og Tilbagereise forncidue Udgifter udredes af den is-

landske Jordebogskasse, har den conslituerede Stift-

amtm. over Island, Amtmand Krieger, efter dertil med-

deelt Bemyndigelse, i ovennævnte Oiemed antaget en

Islænder, ved Navn Teitur Finnbogason, 26 Aar gammel,

Smed af Profession, og som skal tale det danske Sprog

saa godt, at han uden Vanskelighed kan fblge Fore-

læsningerne ved Skolen. Da denne Mand nu er an-

kommen her til Byen, har Kammeret ladet ham til-

kjendegive, at han har at henvende sig til Hr. Professoren,

og for Dem forevise et ham til Legitimation af for-

nævnte Amtmand Krieger meddeelt Brev af 26. August

d. A., hvorefter vi, naar saadant er iagttaget, herved

tjensUigen anmode Hr. Professoren om at antage ham

ved Skolen paa de sædvanlige Vilkaar. Over Udgif-

terne ved hans Oplærelse og Ophold ved Skolen m.

V. anmodes Hr. Professoren om, ved hvert Aars Ud-

S^ng hertil at indsende Regning, da Bel5bet derefter

^f Kammeret skal blive foranstaltet anviist. — Rente-

kammeret den 3. Oktobr. 1829.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, lo. oktbr

^^g. Einholt Præstekalds Inventariipenge. Khavn

den 10. Oktobr. 1829. — Odg. i Bispe-Archivet i

Island. _ Canc. 1. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2705.

-

Deres Mdiærv. har med Erklæring af 8. April

^^(h[\. tilstillet Gancelliet en Ansogning, hvori Præsten

l-il Stafafells Menigbed inden Vester [rett. Oster
)
Skapta-

s Syssel i Sonder Amtet paa Island, J. Einarsen, an-fell

bolder om, at han maalte fritages for at tilsvare til

lians Eftermand i det ham forhen betroede Præstekald

Einholl i samme Syssel nogle sidstnævnte Præstekald

for bortsolgt Inventarium lilhorende Penge, til Beldb

.
22 Rbd. SiVs Sk. Solv.

I -denne Anledning skulde Gancelliet, efter des-

angaaende at have brevvexlet med det kgl. Rente-
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i 829. kammer, tjenstligst tilmelde D. Heiærv. til behagelig

lo" Oktbr
^'^''^'''''^^"''^8 videre Bekjendlgjorelse, al uagtet deslige

Præsiekaldene i Island tilhdrende Capitaler fremdeles
\

i Almindelighed bor conserveres for Embederne, og

det helst ved at gjores frugtbringende for Beneficiarius,

bevilges dog det Ansøgte, i Betragtning af de oplyste

Omstændigheder, forsaavidt ikke enten Gavebrev, i

Tilfælde de Inventariisorler, i hvis Sted den ommeldte

Capital nu træder, paa denne Maade ere tillagte Kaldet,

er til Hinder herfor, eller Eftermanden i Kaidel allerede

har erhvervet Ret til at modiage denne Capital. —
Det kgl. Danske Gancellie den iO. Oklobr. 1829.

28. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og" Oster -Amtet, ang. Adskillelse af Personer,

som have avlet Born sammen udenfor Ægte-

skabet. Khavn den 28. iNovembr. 1829. —
)

Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr. 2938. — Fogtm. (Algreen-

Ussing) VIL 12, 2. H., S. 436-437.

Hr! Amlm. har ved behagelig Skrivelse af 3. Marts

sidsti. til Cancelliet indberettet, at der til Amtet i sin
^

Tid er indkommen en Ansogning fra forhenværende

Bonde John Jonsson af Sletle i Reydarfjord inden

Scinder-Mule Syssel, om Tilladelse til for Eftertiden at

maatte opholde sig hos en gift og bosiddende Dalter

i Holme Kirkesogn
,

uagtet Fruentimmeret Margrethe

Thorsteinsdatter, med hvem han forhen har avlet 2

Bcirn i Floer, tjener i samme Sogn hos hendes For-

ældre*; i hvilken Anledning Hr. Amtm. paa delte Co-

iegii nærmere Approbation har meddeelt den ansogte

'3 det var i Sagen oplyst, at Manden var 65 Aar gammel,

blind og spedalsk, og at det af ham ansilgte Opholdssted

var ligesaa fjernt fra denGaard, hvor Margret Thorsteins-

datter tjente, som det Sted hvor han ffjr havde været.
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Dispensation fra Bestemmelsen i For. 3. Junii 1746 1829.

§ 12.
28. Novbr.

Foranlediget heraf skulde man li! J;)ehagelig Efter-

retning ikke undlade Ijensll. at melde, at Gollegiet, i

Henhold til de i Reskr. af 25. Julii 1808 givne For-

skrifter om Straffen for Losagtigheds-Forseelser i Is-

land, ikke kan ansee den foranforte Paragraph i For.

3. Junii 1746 for endnu al være i sin fulde Kraft,
'

hvorimod det formenes, at Forviisning i Lcisagtigheds-

Tilfælde ikke kan anvendes i bemeldte Land i et videre

Omfang, end forsaavidl samme hjemles i Lovens 6

—

13—3, naar nemlig de Paagjeldende paadrage sig

grundet Mistanke om vedvarende losagtigt Samlevnet.

Idet saaledes 6— 13—3 alene bliver at ansee som

Regel i den omhandlede Henseende, maa det, saavel i

nærværende som i ethvert andet lignende Tilfælde

være Amtet overladt, hvorvidt samme efter Omstæn-

dighederne finder sig anlediget til at anvende del i ^

bemeldte Lovbud omhandlede Præventions-Middel, eller

til at dispensere derfra, forsaavidt saadanl antages at

kunne skee uden at videre Forargelse derved foran-

lediges. — Det kgl Danske Canceilie den 28. Novbr.

1829.

Canceilie -Skrivelse til Justitiarius i Lands- 28. Novbr.

overretten i Island, Conferentsraad Magnus Ste-

phensen
, ang. Oplæsniog af Landsoverrettens

Domme. Khavn den 28. Novenibr. 1829. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1829, Nr, 2893. — Fogtm. (Algreen-

Ussing) VII. 12, 2. H., S. 434.

Hr. Cfraad har, i Anledning af dette Gollegii Skri-

velse af 25. April sidsti. lil Stiftamtmanden over Is-

land, hvorve{l man har lilkjendegivet, at det efter

Omstændighederne maa ansees rettest som fremtidig

Regel at iagttage, at Landsoverrettens Domme tilligemed

/X /?. 80
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1829. deres Præmisser, hvilke ogsaa kunne indbefattes under

""^^"^^^^ Udirykkene i For. 11. Juli 1800 § 8, blive offentligen

oplæste, — i Skrivelse af 28. Septembr. sidsti. hen-

stillet, at det i den anfcirte Henseende maa have sit

Forblivende ved den hidtil mest brugelige Fremgangs-

maade, hvorefter ikkun Doms-Gonclusionerne oplæses.

I Gjensvar herpaa skulde Collegiet tjenstl. melde,

at Cancelliet ikke ved det, soui Hr. Cfraaden i be-

meldte Skrivelse har anfdrt, finder sig anlediget til at

fravige Collegiets under 25. April d. A, afgivne Re-

solution denne Gjenstand belræfFende. — Det kgl.

Danske Gancellie den 28. Novembr. 1829.

23. Decbr. Resklipt til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Afgift til Vestmannoe Kirke.

Khavn den 23. Decembr. 1829. — Bekjendtgjort i

^ Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1830. — Original i

Bispe- Archivet i Island. Canc. 1. Depait. Registr. X, 169 b,

Nr, 28S. Colleg. Tid. for 1830, S. 33. P. Pétursson Hist.

Eccl. Island., S. 256.' Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 12, 2. H.,

S. 478. Islandsk; Sunnanp6st. 1835, S. 58.

Frederik den Sjelle &c. V. S. B. Vi give Eder

hermed liikjende, at Vi, i Belraglning af de Os af Vort

Danske Gancellie allerund. foredragne Omslændigheder,

allern. ville have ophævet den ved det allerh. Reglem.

af 25. Martii 1778 § 6 paabudne Afgift af i Fisk til

WeslmanncJe Kirke af enhver Fisker fra del faste Land,

som der opholder sig i Værtiden for at fiske. — Der-

efter I Eder aiierund. have at retle, og Vedkommende

saadanl lil Efterretning al tilkjendegive. — Befalende

Eder Gud. — Skrevet i Vor kgl. Residentsstad Kjdben-

havn den 23. Decembr. 1829.

24. Decbr CaenclHe-Circulaire til samtlige Amtmænd m.

Fl. ang. Anforelsen af Kjobesummerne i Over-

dragelses-Documenter. Khavn den 24. Decembr.
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1829. — Dette Circulaire er muligen ogsaa sendt til Stift- 1829,

amtmanden og Amtmændene i Island, men som det synes kun 24. Decbr.

til Underretning, da flere af de deri paaberaabte Forordninger

ikke ere indforte i Island som gjeldende. — Canc. 3. Depart.

Brevb. 1829, Nr, 3146. Canc. 2. Depart. Brevb. 1829, Nr.

3948—3959. Original- Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i

4««, Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 12, 2. H., S. 478—479.

Cancelliet er kommet til Kundskab om, at det ofte

skal være Tilfældet, at der i SkjSder, Gave- og Mage-

skifte-Breve skeer urigtig Anforsel afKjbbe- eller Over-

dragelses-Summerne, til Besvigelse deels af Stempel-

papirsintraderne og deels af Vs Procenlsafgiften, Rets-

gebyhr og andre dermed forbundne Afgifter.

Ligesom det nu ingen Tvivl kan være undergivet,

at Sælger og Kjbber, der anfore en lavere Kjbbesum

i et Skjbde, end den, der virkeligen har fundet Sted,

ikke blot, naar dette bevises^ bor ansees med Straf

efter Forordn, af 8. Februar 1810 § 9 og Forordn, af

3- Decembr. 1828 § 44, men derhos være udsat for

at underkastes den hbieste Grad af den i sidstnævnte

Forordning bestemte Mulkt: saaledes finder Cancelliet

ogsaa, at det maa ansees for vedkommende Rets-

betjents Pligt, naar enten Misforholdet ti! Eiendommens
Værdie eller andre Omstændigheder vække grundet

Formodning om slig Mislighed, da at foranledige Under-

søgelse herom ved et Forhbr, og at de Paagjeldende,

oni end fuldt Reviis ikke herved tilveiebringes, efter

Sagens Beskaffenhed, ifolge Lovens 1—14—6, b5r

^^cimmes til at fralægge sig den imod dem vakle For-

modning ved Eed. Hvad Gave- og Mageskifte-Breve

angaaer, da, eftersom den Værdie, der i Dokumentet
ansættes, kun indeholder Udstederens Mening desan-

gaaende, der, naar den findes aabenbar ugrundet, ikke
bor være Heltesnoren for det stemplede Papiir eller for

'^binglæsningsgebyhret, og, hvad Gaver angaaer, tillige

^01* Procenlafgilten efter Forordn, af 8. Febr. 1810

§ 5 Lilr. c, finder Cancelliet, al den angivne Yærdie

30*
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1829. maa kunne underkastes Provelse ved en lovlig Taxation,

24, Decbr. og al Dokumentet da bor stemples og de ovenmeldle

Afgifter erlægges i Forhold til den udfundne hiiiere

Værdie, hvorhos de Vedkommende, hvor Afvigelsen er

saa stor, at den rober Uoprigtighed i deres Angivelse,

endvidere kunne mulkteres, foruden at de da b5r

betale Taxalionens Bekostning, — Hvilket man her-

ved tjenstligst skulde tilmelde [Til.) til egen behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for vedkom

mende Retsbetjente. — Det kgl. Danske Cancellie den 24.

Decembr. 1829.

<830. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

2. jamiar.
^^^^^^^ ^^^g. {jdredeise af Omkostningerne i be-

neficerede Sager. Khavn den 2. Januar 1830.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 32.

Foranlediget af, at Præsterne, Runolf Erlandsen til

Briamslæk og Eyjulf Gislesen til Sladerhol, igjenhem

delle Collegium ere forundte Beneficium processus

gratuiti til Sags Anlæg i forste Inslants mod Kjbbmand

Scheving og Eggert Johnsen, har Hr. Amtmand i Skri-

velse af 15. Junii sidst!, forespurgt, om den benefi-

cerede Parler tilsagte frie Proces tillige b5r forstaaes

saalcdes, at en Talsmand bliver at udnævne til at ud-

fSre slige Sager, og om i saadant Fald, saafremt denne

ikke vil paalage sig Sagen uden Pengeforskud, den

hertil forncidne Sum da maa roquireres af den kgl.

Jordebogskasse, eller af Justitskassen, samt endelig

om, hvis Sagen tabes af den beneficorede Part eller

Processens Omkostninger hæves, de til Sagens Drift

optagne Forskud biir afholdes af ovennævnte Kasser,

eller erslaltes af den beneficerede Part, der enten har

tabt Sagen eller Omkostningerne, derved. \

Cancelliel skjonner vel ikke, at Meddelelse af Be-

neficium i Island, hvor ingen Procuralorer existere, og

hvor den beneficerede Part, der miider personlig,
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ordentligviis, naar kun vedkommende Dommer i Hen- 1830.

hold til de derom givne Lovbestemmelser paa behOrig « ^7
Maade drager Omsorg for at veilede ham. maa forud-

sætles, iigesaa vel som enhver Anden, al være istand

til at meddele Dommeren de til Sagens Paakjendelse

fornodne Oplysninger, i Almindelighed kan medfore

nogen Anledning til at beskikke den beneficerede Part

nogen fri Sagfører, men saafremt Hr. Amtm. desuagtet

i de ovennævnte tvende specielle Tilfælde af særegne

Grunde, og navnlig med Hensyn til de vedkommende

Præsters Frastand fra Thinget, maatte finde Dem an-

lediget lil at forunde dem fri Sagforelse, har Cancelliet,

efter desangaaende at have brevvexlet med det kgl.

Rentekammer, Inlel at erindre mod, at de i denne

Henseende fornodne Udgifter udrfules af Juslitskasson,

forsaavidt de ikke idoinmes vedkommende Modparler,
4

eller hos disse skulde blive at erholde. Hvorvidt der

i Fremtiden, naar lignende Tilfælde skulde indtræffe,

kan forholdes paa samme Maade, er afhængigt af en

Correspondence , der herom for Tiden fores mellem

Cancelliet og Renlekammcrel, efter hvis Tilendebringelse^

Hr. Amtmand skal vorde underrettet om Resultatet.

Ved at tilmelde Hr. Amtm. Ovenstaaende lil be-

hagelig Efterretnings skulde man endnu Ijensll. tilfciie,

al der i fornodenl Fald af Juslitskasson vil kunne er-

holdes et passende Forskud til de ommeldte Sagers

Drift, naar Hr. Amtm. desangaaende henvender Dem
til den conslituerede Stiflamtm. over Island, Amlmand
Krieger, hvem man under D. D. har tilskrevet det For-

nødne i denne Henseende. — Det kgl. Danske Cancellie

den 2. Januar 1830.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 2. januar

amtmand over Island, L. A. de Krieger, ang.

Udredelsen af Omkostninger i beneficerede Sager.
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830. Khavn den 2. Januar 1830. — Original i stiftamts-

Januar
^^^^^^^^ ^ Island. Canc, 3. Depart, Brevb. 1830, Nr. 32.

I Anledning af en til Cancelliet indkommen Fore-

spørgsel fra Amtm. over Vesler-Amtet paa Island, belræf-

fende, hvorledes de Udgifter kunne udredes, der mueligen

maatte foranlediges ved Forskud til Reiser, eller even-
-m

lualiter til Salarium til den Sagfcirer, der beskikkes til

at udfcire de af Præsterne R. Erlandsen ti! Brjamslæk

og Eyjulf Gislesen til Stadarhol, ifcilge dertil meddeelt

beneficium processus graluiti, anlagte Sager mod Kjob-

mand Scheving og Eggert Johnsen, skulde Cancelliet

herved tjonstl. tilmelde Dem til behagelig Efterretning,

at man, efter desangaaende at have brevvexlet med det

kgl. Rentekammer, under Dags Dato har tilskrevet be-

meldte Amtm., at ligesom de omhandlede Udgifter i

disse Tilfælde kunne i fornbdent Fald udredes af Justits-

, kassen, saalcdes vil ogsaa af denne Kasse kunne er-

holdes et passende Forskud, naar han desangaaende

henvender sig til Dem. —
: Det kgl. Danske Cancellie

den 2. Januar 1H30.

Januar. Cancellie - Skrivclse til Rentekammeret, ang.

Omkostningernes Udredelse i beneflcerede Sager.

Khavn den 2. Januar 1830. — Canc. s. Depart. Brevb.

1830, Nr. 32.

Det kgl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse åf

28. f. M., indeholdonde dels Betænkning over en hertil

i Anledning af tvende Præsterne R. iirlandsen og Eyjulf

Gislesen paa Island forundte Beneficium proc. grat,

fra Amtm. over Vester-Amtet paa bemeldte Island ind-

kommen Forespørgsel om, hvorledes de med en Sag-

f(5rers Beskikkelse i beneficerede Sager forbundne Ud-

gifter kunne udredes, m. v., blandt Andet yttret, at

disse ingenlunde kunne paahvile Islands Jordebogs-

kasse, der i Grunden er den samme som den kgl.

Kasse. Men skjcindt disse efter Sagens Natur og i
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Overeenssteramelse med de i saa Henseende gjeldende 1830.

Bestemmelser for Danmark, egentligen maalte blive at 2. Januar,

ligne paa vedkommende Amt blandt dets dvrigo of-

fentlige Udgifter, maa velbemeldle Kammer dog være

af den Formening, at de, da saavidt vides ikkun Om-

kostninger i Delinquentsager hidtil i Island ere udredede

paa denne Maade, og det efter Anordningen af 16.

Novbr. 1764 § 8 Litr. c, samt For. 11. Juli 1800 § 22

synes, at disse Udgifter nærmest egne sig til Udredelse

af Juslitskassen, for Tiden maae blive fornævnte Lig-

ning uvedkommende. Imidlertid vilde det, med Hen-

syn til denne Kasses Ressourcer og de den paahvilende

Afgifter, formeentlig ikke være til nogen Nytte at hen-

vise slige Udgifter til Udredelse af Justilskassen , i

Særdeleshed hvis Antallet af beneficerede Sager skulde

^
tillage, og det kgl. Rentekammer har derfor henstillet,

om ikke Udgifterne i de enkelte specielle af Amtm.

omspurgte Tilfælde kunde afholdes af bemeldte Kasse,

saafremt de ikke skulle udredes af den tabende Part,

men at derhos en bestemt Regel maattc fastsættes for

lignende fremtidige Omkostninger, og derved fornem-

melig tages under Overveielse, om ikke de i saa Hen-

seende for Danmark gjeldende Bestemmelser maatte

være at udvide til Island.

Cancelliet skjonner imidlertid ikke rettere, end at

det helst burde beroe med at bevirke nogen ny Be-

stemmelse angaaende de omhandlede Udgifters Afhol-

delse, da det vel tor formodes, at derom fremdeles

som hidtil kun yderst sjeldent vil blive Spcirgsinaal,

naar ikkun vedkommende Dommere i Henhold til de

derom givne Lovbestemmelser paa bohcirig Maade vci-

lede den beneficerede Part, der moder personlig og

som ordcntligviis i et Land, hvor ingen Procuralorer

existere, maae forudsættes ligesaavel som enhver Andeu

at være i Stand til at meddele Dommeren de til Sagens

Paakjendelse fornddne Oplysninger. I de enkelte sjeldne

Tilfælde derimod, hvor den beneficerede Parts Mangel
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paa Evne til at ajcire sig forstaaelig, eller hans Fra-

stand fra Stedet, hvor Sagen procederes, gjcir det

aldeles nødvendigt at der udnævnes en Anden til paa

hans Vegne at udfore Sagen, ville de dertil medgaaende

Omkostninger vel kunne afholdes af Justilskassen, men

forskaffes der forst nye Ressourcer til at bestride Sa-

lairer til Sagfiirere i beneficerede Sager, forsaavidt

disse ikke kunne erholdes hos den tabende Part, er

del ikke usandsynligt, at der langt hyppigere og i langt

storre Omfang vil blive gjort Paastand paa slig Godt-

gjorelse, end naar Tingene forsaavidt blive beroende i

deres nuværende Stilling.

Da Amtm. Thorsleinson, som det kg!. Rentekammer

bekjendt, har udbedet sig en almindelig Resolution til Vei-

ledning for Fremtiden, imOdeseer man velbemeldte

Rentekammers behagelige Yttringer om, hvorvidt Samme

maatte dele Ganceiliets Anskuelse, da man under den

Forudsætning, at denne maatte vinde Kammerels Bi-

fald, forbeholder sig ikke blot i Overeensstemmelse

dermed at tilskrive Amtmand Thorsteinson, men ogsaa

at gjcire samtlige Amtmænd paa Island opmærksomme

paa, at do ikke, uden Ncidvendigheden fordrer det,

have at udnævne befalede Sagfcirere for beneficerede

Parter. — Det kgl. Danske Gancellie den 2. Januar

1830.

8. Januar. Fororduing ang. Afskaffelsen af Stiftslig-

ninger, m. m. Khavn den 8. Januar 1830. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. Juli 1830 og

i Synodalfprsamlingen 1 Reykjavik i Juli 1830. I For. 3.

Februar 1836 III. er denne Forordning i en modificeret Skik-

kelse optagen, forsaavidt den skulde gjcires gjeldende for Is-

land; jevnf. Sunnanp6st. 1838, S. 162—163. — Canc. %
Depart. Registr. XXXI, 6-8 (1830 Nr. 16). Original-Aftryk

hos Schultz. Coll. Tid. for 1830, S. 57—73 Cmed Motiver>

Quart.-Forr. for 1830, S. 3—6; Schou XX, 103—105.

-
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Cancellie-Circulaire til samtlige Amtmænd, 1830.

ang. Paategning af Communers Obligationer. ligTwIr.

Khavn den 19. Januar 1830. — Dette Circulaire

•synes ikke at være sendt til Island, men optages her paa

Grund af Indenrigsministeriets Circulaire 24. Juli 1850. —
Canc. 3. Dep. Brevb. 1830, Nr. 145 b. (ikke i Brevbogen^j

Canc, 2. Depart. Brevb. 1830, Nr. 210. Original-Aftryk som

„Circulaire'', 2 Blade i 4*». Coll. Tid. 1830, S. 85-86.

Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 13, S. 23.

I Lighed med den i Forordn, af 10, April 1795

§ 1 og Cancelliets Circulaire af 20. August 1825 indeholdte

Bestemmelse, at de for offentlige Stiftelsers og Umyn-

diges Midler udstedte Obligationer, de sidste forsaavidt

de blive i Overformyndernes Forvaring, skulle af ved-

kommende OverGvrighed forsynes med Paategning om,

ikke uden dens Samtykke at maatte overdrages eller

afhændes m. m., finder Collegiet det tilraadeligt, at den

samme Forholdsregel for Eftertiden f(}lges med Hensyn

til Obligationer, som lilhbre Communer, og man skulde

derfor tjensll. have (Tit.) anmodet om, forsaavidt Deres

Embedsdistrikl betræffcr, at give saadanne Obligationer

en Paategning, lig den i fornævnte Circulaire fore-

skrevne. — Det kgl. Danske Cancellie den 19. Januar

1830/

Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra 30. januar.

Medio Mai 1830 til samme Tid 1831. Frederiks-

gåfu den 30. Januar 1830. — islandsk: Original

1 det islandske Departement, trykt som Schema paa et Halv-
ark i Folio, hvorpaa Tallene ere udfyldte ved Udfærdigelsen 5

jevnf. Sig. Hansen: (^Um ver?)lagsskrår" i ^^Skyrslur umlands-
hagi å Islandi" 1. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Norfeur-Mula ogSu&ur-Miiia syslur

' Islands auslur-amti, gildandi fra mibju Maji måna&ar

1830 til somu tftar 1831.
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i 830. Nafnvei'b. å landsvisu hdr. er {)vl 1 ai.

30. Januar, Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' 21 37 21 37 17

— 2'' 3 21 19 30 15 Va

— 3 4 13 24 78 20

— 4 3 15 25 24 20

— 6 2 14 25 72 20 Vi
H

— 6 2 86 23 16 18'/a

— 7 1 94 19 76 16

— 8 16 44 16 44 13

— 9 13 29 17 70 14

B. Nr. 10» - 14 17 48 14

— 11 12 15 . 12

— 12* » 14 17 48 • 14

— 13 . 14 17 48 14

C. Nr. 14 . 23 7 18 5Va

— 15 . 15 9 66 773

— 16 . 23 7 18 572

— 17 . 6 7 48 6

— 18 . 47 9 76 8

— 19 . 69 10 75 S*h

— 20 . 28 35 . '28

— 21 21 26 24 21

D. Nr. 22 3 64 22 • 17V2

— 23 3 49 21 6 17

— 24^ 3 63 21 90 17 Va

— 25 3 25 19 54 157.

— 26 3 26 19 60 15 '/a

E. Nr. 27 .1 . 15 . 12

— 28 1 2 15 30 12 .

— 29 I 2 15 30 12

— 30 89 13 87 11

F. Nr. 31 4 82 19 40 15 7^

— 32 3 86 23 36 18 Vi

— 33 2 94 17 84 14 V»

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfdrte i Capitelstaxten for

Norder-Amtet 16. Januar 1826 [ovenf. S. 2—4>
'3 lolbnar og lembdar i fardOgum 1830.

•) hvft ull, vel {jvegin.

O fitrt smjbr, vel verkab.

BxnafiskuT. • /

4



Capitelstaxt for Oster-Amtet. 475

NafnverS. å landsvfsu hdr. er|)vflal. 1830.
Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. ^^^^

F. Nr. 84 2 18 17 48 14 30. Januar.

— 35 1 53 18 60 15

— 36 8 14 18 84 15

— 87 « 6 15 - 12

G. Nr. 38 2 16 13 . lO'A

— 89 » 40 16 64 13'A

— 40 2 78 83 72 27

— 41 . 64 27 . 21 '/a

— 42 » 83 . . 16 '/a

— 43 . 84 . • 17

Me&alver?) å hverju hundrabi og hverri alinifyr-

liJldum laodaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, e&ur f fri&u 21.49V2 17

— B, — ullu, smjoriogléls 10.84,. 13V9

— C, — ullar tiivinou . . . I4.16V2 IP/9

— D, — fiski ........ 2O.8OV3 IGVfl

E, — lysi 14.84V9 12

— F, — skinnavciru .... 18.64 15

En mefialverSa summa allra landaura, skipt meb 6,

s^nir raebalverb allra mebalverfea

[hdr.] 17 Rbd. 79 Sk. [og alin] 14 Sk,

Frederiksgåfu ^ann 30. Januarii 1830.

Johnsson. Eptir constilution
r

H. Thorlacius.

I

Capitelstazt for Oefjords og Norder Sysseler so. Januar,

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1830 til samme

Tid 1831. Frederiksgåfu den 30. Januar 1830. —
Islandsk: Original i det islandske Departement, trykt som

Schema paa et Halvark i Folio, hvorpaa Tallene ere udfyldte

ved Udfærdigelsen
5 jevnf. Sig. Hansen: ,,Um ver&lagsskrår" i

„Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 fF.

O dagsverk um heyslattar timann, 6 ålnlr.
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1830.

30. Januar.

CxpiTtLS-TAXTi fyrir EyjafjarBar og Norfeur syslur ^
'

Islands Nor&ur-amti, gildancJi fra mi&ju Maji mana&ar

1830 til somu tftar 1831.

Nafnverb.

Rbd. Rbsk.

64

å landsvisu hdr. er pvi 1 al.

A. Nr. 1
'

— 2»

— 3 .

— 4 .

— 6 .

— 6 .

— 7 .

— 8 .

— 9 .

B. Nr. 103

— 11 .

— VZ*

— 13 .

C. Nr. 14,

— 15 .

— 16 .

— 17 .

— 18 ,

— 19 ,

— 20 .

— 21 .

D. Nr. 22

— 23 .

— 24*

— 25 .

— 26 .

E. Nr. 27 .

— 28 .

— 29 ,

— 30 .

* «

15

2

2

2

1

2

I

11

9

2

2

2

1

* •

9

88

18

48

8

32

52

34

11'/^

9'A

9'A

12'/«

1873

I2V2

17

5

42 'A

55

19'A

12

»

34

43

1

79

84

86

86

80

Kbd.

15

12

17

17

18

16

13

11

12

14

11

U
15

5

7

5

6

8

8

24

15

D

14

14

12

10

13

13

13

12

Rbsk.

64

54

48

48

V

64

32

62

45

36

84

84

60

75

78

30

24

82

57

36

12

66

6

90

12

42

42

48

Rbsk.

12'/.

10

14

14

14Va

13 Va

10 Vi

9

10

972

1273

4V5

6

4

5

7

7

197a

12

Ih

11 Vi

117^

973

8Vv

10 V2

1072

1073

10

^) Rubrikkerne ere fuldstændig anfbrte i Taxten for Norder

Amtet af 16. Januar 1826 (ovenf. S. 2—4).

^) i fardogum 1830.

O hvi't uU, vel fvegin.

O Biirt smjSr, vel verka5.

O smafiskur.
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Nafnver^i. å landsvisu hdr. erlm 1 al. 1 830.
Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. -—

^

F. Nr. 31 3 52 14 16' 11 '/^ 30. Januar.

— 32 2 22 13 36 lO'/a

— 33 1 91 11 66 O'/a

— 34 1 68 12 80 loy-i

— 35 ....... 1 3 12 36 10

— 36 1 91 11 66 9 '/s

— 37 4'/5 11' 24 9

G. Nr. 38 1 62 9 84 8

— 39 . 18 7 48 6

— 40 ...... 1 61 19 60 IS'A

— 41 . 34 17 - 13 'A

— 42' - 53 . i lO'/a

— 43 ...... • 70 . . 14

Mebalverb å hverju hundraBi og hverri aiin f fyr-

liildum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, ehur i Mhu 15.2V« 12

— B, i ullu, srnjori og t61g 13.42 lOVa

— G, - uliar t6vinnu . . . 10.23Va 8

— D, — fiski 12.91Va lOVa

— E, — I^si 13.12 IOV2

F, — skinnavoru .... 12.4()V2 10

' En me&alver&a summa alira landaura, skipl meZ> 6,

synir me&alver& allra mebalver&a

[hdr.] 12 Rbd. 84 Sk. [og alin] lOVs Sk.^

Frederiksgafu {)ann 30. Januarii 1830.

Johnsson. Eptir constilution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords so. Januar.

Sysseler i Morder-Amtet, fra Medio Mai 1830 til

samme Tid 1831. Frederiksgafu den 30. Januar

1830. Islandsk: Original i det islandske Departement,

trykt somSchema paa et Halvark i Folio, hvorpaa Tallene ere

']) dagsverk um heyslåttartimann, 6 ålnir,
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4830. skrevne ved Udfærdigelsen^ jevnf. Sig. TTansen: „Um verB-

80. Januar. Jagsskrår" i „Sk^rslur um landshagi a Islandi" L 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Hiinavatns og Skagafjar&ar syslur

i fslands nor^ur-amti, gildandi fra mi^ju Maji måna^ar

1830 til somu ti&ar 1831.

Nafnver&. å landsvisu hdr. erfvi'Ial.

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk, Rbsk.

XT« 1 1 1 Q Å £t 1 Qlo A£i4o lo

O 2 O
isl lo 1 Olo 1 A 1 /10 ya

Q Q Af\ A O4o lo jl

A O ou OA lo lo
c 1 74 o 1»1 ^4 1 rr17

O 7 lo OD 1 o 1/loya

1 4/ 1 A DO 1 o

o 1 f\ IA
f ^ O f'Å

Q ao 1 A 1 A QO
XT« IA 3
IMr. LU . * * • • 1 o 1 ^ s 1 o

1 ^

11 o 1/«y /2
1

1

|0 4 lU /?
1 Q 1 9 1 A >/

IQ 19 1 *i h 1 9

Kr IA JO o II

1 O A Q O

— 16 16'/-i 5 15 4

5 6 24 5

36 7 48 6

— 19 63 Vj 8 84 6 Vi

20 . • - . 22 27 48 22

— 21 10 Va 13 12 10 V.

I^Ft 2i2 m 9 9 » 9 . 2 20 13 24 10 Vi

66 16 12 13

— 24* . . . . . 8 » 18 1* uva
— 25 . 2 80 17 13 V^

72 10 48 8'A

*3 Rubrikkerne ere fuldstændig anfOrte i Taxten for Norder-

Amtet 16. Januar 1826 Covenf. S. 2—4).

i fardOgum 1830.

•) hvit uU, vel [)vegin,

*3 sårt smjiJr, vel verka&.
^

•) småfiskur.
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Nafnver^i. å landsvisu hdr. er fvi 1 al.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

E. Nr. 27 - 88 13 72 11

— 28 95 14 81 12

— 29 1 4 15 60 12'/;,

— 30 1 14, 17 18 13'^

P. Nr. 31 3 81 15 36 12 'A

— 32 ...... 2 85 17 30 U
— 83 2 20 13 24 10 Vt

— 34 2 3 16 24 13

— 35 1 ^ 12 13 48 IOVj

— 36 2 38 14 36 11 Va

— 37 • V/i 11 24 9

G. Nr. 38 2 . 12 . 9Vt

— 39 • •

— 40 1 33 16 12 13

— 41 . 56 28 . 22 Y«

— 42> . 64 . • 11

— 43 69 • • 14

Mebalverb å h.verju hundrabi og hverri alin I

fyrloldum landaurum verbur:

Eptir Lilr. A, efeur i fri&u I6.2OV3 13

— B, — i uUu, smjori og télg 13.72 11

— C, — 1 ullar lovinnu . . . 10.4Va 8

— L», — i fiski ........ 14.93Vfl 12

— E, — i Ijsi 15.33V9 12Vfl

~ F, — f skinnavciru .... 14.40 lP/\

-En rnebalverba summa allra landaura, skipt me& 6,

»ynir mebalverb allra me&alverba

[hdr.] 14 Rbd. 13 Sk. [og alin] IIVq Sk.

Frederiksgåfu l)ann 30. Januar 1830.

Johnsson. Eptir constitution

H. Thorlacius.

1830.

30. Januar.

Cancellie-Skrivelse til Collegiets constituerede 2. Febr

Kasserer, ang. Kjfib af en Obligation til den

O dagsverk um heyslåttartfmann, 6 alnir.
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1830. Erichsenske Collect Khavn den 2. Februar 1830.

^^1^^ — Canc. I. Depart. Brevb. 1830, Nr. 246.

Efter at have modtaget Herr Gancellie-Sekretairs

Skrivelse af 23. f. M., hvori De indberetler, ifolge dette

CoUegii Skrivelse af 24. Decbr. f. A., at have indkjobt

en kgl. Obligation Nr. 15263, dat. 5. Oktbr. 181 J, stor

100 Rbd., til det Erichsenske Legat, og derfor ifolge

Mæglerattest at have betalt 94 Rbd. 32 Sk. r. S., skulde

Gancelliet tjenstl. tilmelde Dem, at dette af Dem for-

anstallede Indkjob approberes; hvorhos man, ved at

tilstille Dem bemeldte Obligation med behorig Paategning

til Opbevaring, tjenstl. maa anmode Dem om at beholde

de overblevne 27 Rbd. 4 Mk. 3 Sk. SOlv in Deposito indtil

videre. Det kgl. Danske Cancellie den 2. Februar 1 830 ^

6. Febr.
^ Rentekammer - Skiivelse til den constituerede

Stiftamtmand i Island, L. A. de Krieger, ang.

den for Privatgodset i Rangarvalla Syssel gjel-

dende Jordebog. Khavn den 6. Februar 1830. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copiebog 7,

Nr. 1214.

I Anledning af, at Krigscancellie-Sekretair og Sys-

selmand Bonnesen i Rangarvalla Syssel og Præsten S.

Thorarensen til Storolfshvol sammesteds have formeenl.

at den Dyrhed, Jorderne i bemeldte Syssel ere ansatte

for i en ved Sysselets Archiv værende Jordebog, for-

fattet af Assessor Arne Magnussen og Laugmand Paul

Vidalin, fra 1708 ti! 17H, bor være Regelen for Tiende-

svareisen i fornævnte Syssel, hvorimod Yderne ville

lægge Jordebogen af 1760 til Grund, har Hr. Amtm.,

ifolge Kammerets Skrivelse af 16. Mai f. A., til Oplys-

ning om, hvilken af fornævnte Jordebøger der hidtil

O 8. D. Canc. Skriv, til Collegiets Bogholder, med Under-

retning om det skete Indkjbb af Obligationen.
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paa dette Sted har været fulgt' som Regel, under 19. 1830.

Seplbr. f. A. tilstillet Kammeret en Erklæring fra for- 6. Febr.

nævnte Sysselmand, livori han indberetter, at Asses-

sor Magnussens og Laugmand Vidalins Jordebog er le-

veret ham med hans nuhavende Embede, og hidtil fulgt

som Regel i Rangarvalla Syssel, hvorimod Jordebogen

af 1760 er ham aldeles ubekjendt. — Da imidlertid ikke

.derhos er oplyst, paa hvad Grunde Yderne gjore Paa-

stand om, at Jordebogen af 1760 skal fælges, og heller
-

ikke med hvad Foie ovennævnte Sysselmand og Præst

kunne gjore Fordring paa, at hiin Jordebog skulde frem-

for denne være gjeldende i Rangarvalla Syssel, da- det

dog er Kammeret bekjendt, ligesom ogsaa Sliftamtmand

Hoppe i hans Skrivelse til Kammeret af 24. Oktbr. 1828

har bemærket, at Jordebogen af 1760 i Almindelighed

fdlges paa privat Jordegods, saa maae vi tjensll. an-

mode Ur, Amlm. om, naar De paa Deres Embedsreiser ,

kommer til Rangarvalle Syssel, nærmere at undersc5ge

denne Sags Sammenhæng, og derefter see samme ord- .

net mellem Vedkommende saaledes, som De efter be-

findende Omstændigheder maalle finde passende, hvor-

hos vi om Udfaldet i sin Tid udbede os underrettede.

Icivrigt skulde vi ikke undlade at meddele Ilr, Amtm.

Underretning om, at ovennævnte Jordebog af 1760,

saavel den Deel, der angaaer del kgl. Gods, som de

civrige 4 Dele over det geistlige og verdslige Gods,

bleve under 30. April 1768 og 20. April [rm.Mai] 1769

_tilsendte daværende Am'tmand i Island, O. Stephensen, for

inden Thinge at examineres og derefter af fornævnte

Amtmand samt Retten at vorde attesterede, hvilket ogsaa

er skeet, og Jordebogen over det kgl. Gods derefter

tilbagesendt ved Amtmand Stephensens Skrivelse af

28. Juli 1769, samt de 4 andre Jordeboger ved sam-

mes Skrivelse af 29. August 1770. — Rentekammeret

den 6. Februar 1830.

/X B. 31
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1830. Rentekammer • Skrivelse til den constituerede

eTFebrT Stiftamtmand for Island, Amtmand Krieger, ang.

Dæmninger i Ellida-Aaerne, Khavn den 6. Februar

1830. — Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl.

Copiebog 7, Nr. 1209.

Ved Hr. Amlm.' behagelige Skrivelse af 31. August

f. A. bar Kammeret modtaget et Andragende fra Eieren

af Gaarden Ellidavatn og Vatnsende, J. Johnsen, hvori

han anholder om, at det maaUe forbydes Forpagteren

af Helleraaens Laxefiskerie, at gjore Steendæmningerne,

hvori Laxekisterne anbringes, saa tætte, at Forellerne

ei kunne komme derigjennem, da saavel han, som de

andre Eiere af Stederne hoiere oppe ved Elven derved

bercives Herligheden af dette Fiskerie.

I Anledning heraf maae vi tjenstligen anmode Hr.

, Amtm. om, afc tilkjendegive Supplikanten, at det Ansøgte

efter Omstændighederne ikke kan bevilges. — Rente-

kammeret den 6. Februar 1830,

6. Febr. Rentekammer- Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand for Island, Amtmand Krieger, ang.

Laxefiskeriet udenfor Ellida-Aaerne. Khavn den

6. Februar 1830. — Original l stiftsarchivet i Island.

— Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 1207.

Efter at Kammeret ved Hr. Amtm.* behagelige

Skrivelse af 26. August f. A. ér meddeelt Betænkning

over den af Cfraad og Justitiarius Stephensen, som Eier

af Gaarden Kleppe, gjorte Indsigelse imod anden Post

af Auclionsconditionerne, hvorefter Laxefiskeriet i Heller-

aaen den 49. Juli 1828 er opbuden til Bortforpagtning

i 40 Aar. nemlig: forsaavidt deri bestemmes, at For-

pagterne maae bruge Fiskeriet udi Soen udenfor Elvens

Munding, indtil imellem Årbæhof&e og Gelgjutange,

skulde vi ikke undlade tjensll. at melde Hr. Amtm. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Cfraad



R£NT£K. Skriv. ang. Laxepiskehib. 483

Stephensen, at Kammeret efter de oplyste Omstændig- 1830,

heder ikke finder Anledning til at indlade sig paa ^^^^^
ovennævnte hans Andragende, men forsaavidt Cfraaden

maatte attraae at see Qvæslionen afujort ved Domstolene,

vil ikke derimod fra Kammerets Side være Noget at

erindre, og maae vi i saa Fald anmode Hr. Åmim. om,

paa behcirig Maade at foranledige taget til Gjenmæle i

Sagen. — Rentekammeret den 6. Februar 1830.

Rentekammer- Skrivelse til den constituerede e. Febr.

Stiftamtniand over Island^, Amtmand Krieger^ ang.

Forpagtningen af Laxefiskeriet i Eilida-Aaen. Khavn

den 6. Februar 1830. — Rentek. isi. Copiebog 7,

Nr. 1208. /

1 Henbold til Hr. Amtm." behagelige Skrivelse af

26. August f. A. skulle vi ikke undlade herved tjenstl..

at melde Dem, til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjOrelse for Vedkommende, at Kammeret approberer det

af Faktoren for det Flensborgske Handels-Etablissement

i Reykjavikj Th. H. Thomsen, ved Auclionen den 19. Juli

1828 gjorte hoieste Bud af 132 Rbd. r. S. aarligen for

forpagtningen af Laxefiskeriet i Helleraaen i 10 Aar,

fra 18*29 Aars Begyndelse at regne, alt i Overeens-

stemmelse med de ved Auctionen bekjendlejorte Gon-

ditioner, dog under den nærmere Bestemmelse, saafremt

Cfraad og Justiliarius Stephensen maatte finde sig for-

anlediget til ved Domstolene at s^ge gjort gjeldende

tien af ham fremforte Indsigelse mod Bestemmelserne

1 Auclionsconditionernes anden Post, da bliver, forsaa-

vidt saadant derefter skulde forncJdiges, Forpagteren

forbunden til at underkaste sig de Indskrænkninger i

bemeldte Posters Bestemmelser, som Dommen maatte

give Anledning til, imod derfor i saa Fald at nyde et

passende Afslag i Forpaglningsafgiften. — Ligeledes er

Forpagteren, i Tilfælde at Hr. Amlm. maatte ansee det

foruOdent, at Gaution stilles for Afgiftens rigtige Erlæg-

31*

r

r
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1830. gelse m. m., pligtig til at underkaste sig de Beslem-

tnelser, De i saa Henseende maatte paalægge ham.

Forsaavidt den conslituerede Landfoged i Island, Krigs-

assessor Ulstrup, ikke allerede af Hr. Amtm. maatte

have modtaget Ordre til at indkassere Forpagtnings-

Afgiften aarlig ved Forfaldstiden, og at beregne den til

Indtægt i hans Regnskaber for Aarene fra 31. Juli 1829

- til 31. Juli 1838 incL, da anmodes Hr. Amtm. om at

tillægge ham den fornødne Ordre i saa Henseende, og

bliver ved det fcirste Aars Regnskab at fremlægge en

Udskrift af Auclionscondilionerne, saml den ham med-

delte Indtægtsordre. -

Den Hr. Amtm.' ovennævnte Skrivelse af 26. Aug.

f. A. vedfulgte Forretning med Bilag af 22. Januar 1829,

hvorved de Hans Majestæt tilhorende I.axekister m. m., x

samt den derpaa satte Aabod af 30 Rbd. Sedler, ere

af Skifteforvalteren i den afdode Forpagters Stervbo

leverede til nærværende Forpagter, fblger efter Deres /

Forlangende herved tilbage. — Rentekammeret den 6.

Februar 1830.

6. Febr. Rentekammer - Skrivelsc til den constituerede

Stiftancitmand over Island, Amtmand Krieger, ang.

Trykningen af Færgemænds Instrux i Rangarvalla

Syssel. Khavn den 6. Februar 1830. — Original

i Stiftsarchive t i Island. — Rentek. Isl. Copieb, 7, Nr. 1215.

Hr. Amtm. har, ved under 19. Seplembr. f. A. at

tilstille Kammeret herved lilbagefblgende, for Færge-

mændene i Rangarvalle Syssel udfærdigede, af Dem

approberede Instrux med Rilage, anholdt om, at om-

trent 130 Exemplarer af denne Instrux niaatte blive af-

trykte i det islandske Sprog og Omkostningerne herved

afholdes af Islands Jordebogskasse.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjensll

at melde Hr. Amtm., at Kammeret indvilger fornævnte

Deres Andragende, og skal Belobel blive anviist ud-
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betalt af Jordebogskassen, naar Regningen hertil ind- 1830.

sendes, ledsaget med Hr. Amtm.' behagelige Betænk- "r'^TT*"
' *^ 6. Fehr,

ning. — Rentekammeret den 6. Februar 1830.

Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai e. Febr.

1830 tii samme Tid i83L Reykjavik den 6. Februar

1830. — Islandsk: Original -Aftryk trykt paa offentlig

Bekostning paa Yidoe Kloster 1830. 2 Blade i 4***.^ jevnf.

Sig. Hansen: „Um verMagsskrår" i ^^Skyrslur um landshagi

a Islandi" 1. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir BorgarfjarSar, Gullbn'ngii og

Kj6sar, Årness, Rångarvaila, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavi'kur kaupsta?), i

Islands su&ur-amti
,

giUlandi fra mibju Maji månabar

18.30 til somu tibar 1831.

/ Nafnverb. å landsvisu hdr. er{)vilal.

Klid. Rbsk. Kbd, Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1
' ... 17 80 17 80 14

2 . . 2 46 14 84 12

3 . . . . . . 3 34 20 12 16

45 19 72 16

74 21 24 17

44 19 64 16

7 . ... 1 70 « »

8 . , ... 11 46 11 46 9

45 9 92 8

B. ^^r. 10 . . . ... " 14 17 48 14

12 15 » 12

16 20 16

16 20 16

C. Nr. 14 . . . - • > 25 n »

19 11 84 10

16 . 29

17 . 6 9 36 8

18 60 » »

O Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten for

Sfinder-Amtet 10. Febr. 1826 {^ovenf. S. 9— 12], Coursen

uangivet.
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1830.

6. Febr

Nafnver?).

Rbd. Kbsk.

a landsvisu hdr. er jivi 1 al.

Rbd. Rbsk. Rbsk,

C. Nr. 19 1

— 20 «

— 21 »

D. Nr. 22 3

— 23

.
- 24

— 25

— 26

E-. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

2

2

2

2

1

1

1

1

F. Nr. 31 6

33

33

34

35

36

37

4

3

2

1

3

G. Nr. 39 2

. i

39

40

41

42

43

1

1

1

7

37

27

23

67

37

9

55

6

20

19

18

78

29

22

69

92

12

5

39

4

85

4

58

77

taldum landaurum ver&ur:

- B,

- C,

- D,

- E, • # «

%

n

19

I)

42

B

16

16 64 12

14 30 11

12 64 10

15 42

15 75
1 t

13

18 12 16

17 93 14

17 78 14

23 24 19

25 78 22

19 36 16

21 72 ... 17

23 48 19

18 72 15

19 AR 1 n

% %

n %

u n •

11 »

ti

i>

og hverri ullil 1

10.83
L

13

lélg 18.12 15

« m 10.00 9

15.44 12

17.41 14

\ « * 20.68 17

En me&alver&a summa alira landaura, skipt meb 6,

gjbrir-hdfu&me&alverb allra me&alverfea

[hdr.] 16 Rbd. 31 Sk. [og alin] 13 Sk.

{)egar meia skal fyrtalda landaura tilhundra&s, ver&ur:

Eptir Litr. A: bver k^r snemmbær vi& hundrab . . . .
•

[o. s. V. see Taxt 10. Februar 1826] E: 1 tuuna e&a
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120 poltar l^sis ^ — Eptir Litr. F: 4 fjorMngar nauta- 1830.

skinna, hundrab; eins 6 fjår&iingar af kiia- hrossa og sela- ^^"""^^^^^

skinnurn, 8 fjér^iingar sau&skinna og 12 fjérMngar ær-,

skinna; item 240 stk. lambskinna. — Reykjavik J)ann

(). Februarii 1830.

L. Krieger. Steingrfmur J6nsson-

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai is. Febr.

1830 til samme Tid 1831. Yester-Amt. 13. Februar

1831. — Islandsk: Original- Aftryk i det islandske De-

partement, trykt hos Schultz i Kjilbenhavn 1,823, som Schema,
,

hvori Tallene ere skrevne til ved Udfærdigelsen, 2 Bl. i d*'*^

jevnf. Sig. Hansen : ver&lagsskrår" i ^jSkyrslur um lands-

hagi å fslandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og H nappadals, Snæfells-

ness, Daia, Bar&aslrandar, Isafjar&ar og Stranda syslur

1 Islands vestur-amti, gildandi fra mi&ju Maji manabar

1830 til s(5mu ti&ar 1831.
'

"
'

•

V(5ru og aura "Nafnverfe. å landsvisu hdr. er {)vi 1

tegundir. Kbd. RbBlc. Ubd. Kbsk. Rbsk.

Å. Nr. 1*
, . . . 21 31 21 31 17

8 18 48 15

33 26 6 21

4 . . . . 3 9 24 72 20

5 . . . , . . 2 6 24 72 20

6 . . . , . . 2 85 ,23 8 18'/.

7 . . . . 92 » 1)

8 . . . , 95 12 95 10 V3

9 . . . . . . 10 18 13 56 11

B. Nr. 10 ... , 15 'A 19 36 1572

11 ... . 12-/2 15 60 12V'i

12 ... , 15 18 72 15

13 ... . 16 20 » 16

O saaledes staaer ogsaa i Taxten 7. Febr. 1829, overeens-

stemmende med Taxterne i de andre Amter; derimod staaer

i de ældre Taxter for Sbnder-Amtet 1 TGnde eller 150

Potter til Hundrede.
^3^ Rubrikkerne ere fuldstændig antote i Capitelstaxten for

Vester-Amtet^ 20. Febr. 1826 (ovenf. S. 12--15> Coursen

uangivet.

1
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4830.

13. Febr

Vbm og aura NafnverS. å landsvisu hdr. er {ivi 1 al

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

C. Nr. U , n n «

15 14 S 72 7

16 30 » n 9

17 6 11 24 9

18 48 n n

19 . 1 n it »

20 • » 267. 1) — i

21 21

D, Nr. 23 . 3 38 20 36 16

23 . 2 64 16 n 13

24 . . . • . . 2 50 'A 16 15 12

25 . 2 16Vq 13 3 lOVa

26 . 2 48 Va 16 3 12

E. Nr. 27 . 1 18 17 78 14 74

28 1 24 Va 18 79 15

29 . 1 21 18 27 14 Va

30 . 1 16 17 48 14

F. Nr. 31 .... . . 3 80 15 32 1274

32 . 3 »

33 . 2 48 » 1) II

34 . 2 3 9 U n

35 . 1 53 '/a ») i| 11

36 . 2 59 'A l> D n

37 * U n ,

G, Nr. 38 . 2 49 n

39 31 MV

40 . 1 67 n

41 . 1 5 *

43 .... . 9 « 67 • 11

43 84
'/2

Me&alveri!) a hverju huudra&i og hverri alin

fyrteldum landaurum vertur:

Eptir Litr. A, e&a friSu 20.G0

— B, — ullu, smjSri og t61g 18.42

_ C, — ullar lévinnu ... 10, »

— D, — fiski 15.88

— E, — l^si 18.10— F, — skinnavBrum . . , 15.32

16Vs>

MV*
8

128/4

14'/s

12V4
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En me&alver&a summa allra landaura, skipt mel 6,

gjOrir hofu&mebalverb allra me&alverba

[hdr.] 16 Rbd. 38 Sk. [og alin] 13 Sk.

J)egar meta skal fyrtalda landaura til hundra&s, verSur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær w'ih hundrab

[o. s. V. see Taxt 20. Febr. 1826] ... 4 fj6rbdngar nauts-

skinna, hundrab.

Islands vestur-amts contoiri, J^ann 13. Februar 1830.

Thorsteinson. Gubmundur Jénsson.

Rentekammer - Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand over Island^ Amtmand Kricger;, ang.

Betalingen for den kongelige Afgiftsfisk i Gnld-

bringe Syssel. Khavn den 13. Februar 1830. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copiebog 7,

Nr. 1237,

At de med Hr. Amtm." behagelige Skrivelse af 6.

August f. A. hertil indsendte, af Faktor E. Johnsen i

Reikevig under 4. s. M. til Rentekammeret udstedte

tvende Anviisninger, tilsammen af Belcib 231 Rbd. 76

Sk. Sedler og Tegn, som bemeldte Faktor Johnsen havde

i»t erlægge for modtagen kgl. Afgiftsfisk i Guldbringe

Syssel, for Aarel fra Fardag 1828 til Fardag 1829, nu

ere indfriede af Grosserer P. C. Knudlzon ved Belobets

indbetaling i Zahikassen her i Staden, det skulde vi

ikke undlade herved tjenstl. at communicere Mr. Amtm. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjcirelse for Sysselmand

Finsen, samt ovrige Vedkommende, ved derhos at tilfoie,

at den constituerede Landfoged, Krigsassessor Ulstrup,

er om denne Indbetaling herfra mcddeelt fornciden

Underretning. — lovrigt maae vi, i Anledning af Hr.

Amtm.* i ovennævnte Deres Skrivelse gjorte Forespdrg-

sel, om De i Fremtiden maa modtage saadanne An-

viisninger istedetfor contant Indbetaling i Jordebogs-

kassen, ikke undlade herved at melde Dem, at der

herimod ikke vil fra Kammerets Side være Noget at

erindre, naar det blot paasees, at Udstederen ^er en

13. Febr

i
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1830. vederhæftig Mand, cWev der stilles lilbHrlig Sikkerhed

13^ Febr'
Anviisningen promte og skadesios bliver ind-

friel. — Rentekammeret den 13. Februar 1830.

2. Marts. "

CancelHe-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is-

land, ang. Sagforeres Beskikkelse i beneficerede

Sager. Khavn den 2. Marts 1830. — Original i

Stiftsarchivet i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr,

641. Jevnf. Fogtm. (Algreen-Ussing) VII. 13, S. 67—68.

Under 2. f. M. [reit. 2. Januar d. A.] tilmeldte Can-

celliet Hr. Stiflamtm., at de Udgifter, der muligen maatte

foranlediges ved Forskud til Reiser eller eventualiter

til Salarium til den Sagfører, der beskikkes til at ud-

fcire de af Præsterne R. Erlandsen til Brjamslæk og

Ejulv Gislosen til Staderhol, ifolge dertil meddelte Be-

neficia processus gratuiti, anlagte Sager mod Kjcibmand

Scheving og Eggert Johnsen, i disse Tilfælde kunde i

fornodent Fald udredes af Juslitskassen.

Det er i denne Anledning kommet under Ventila-

tion, hvorvidt de Vedkommende paa Island forundte

Beneficia tillige medfbre Ret for den beneficerede Part

til at erholde en Sagfører beskikket til uden Betaling

- * at udfore Sagen paa hans Vegne.

Da der ingen Prokuratorer exislere i Island, og

den beneficerede Part, der moder personlig, ordentlig-

viis, naar kun vedkommende Dommer, i Henhold til de

derom givne Lovbestemmelser, paa behorig Maade drager

Omsorg for at veilede ham, maa forudsættes, ligesaa-

vel som enhver Anden at være istand til at meddele

Dommeren de til Sagens Paakjendelse fornodne Op-

lysninger, skjonner Cancelliet ikke, at Meddelelse af

Beneficia i Island i Almindelighed kan medfore nogen

Anledning til at beskikke den beneficerede Part nogen

fri Sagfører, hvorimod delte ikkun vil være fornodent

i enkelte specielle Tilfælde, hvor den beneficerede Parts

Mangel paa Evne til at gjiire sig forstaaelig, hvis Fra-

h
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stand fra Thinget eller saadanne særegne Omslændig- 1830.

heder gjcir det aldeles nodvendigl, at en Anden ud-

nævnes tii paa hans Vegne at udfcire Sagen, — Idet

Cancelliet derhos Ijenstl. maa g]6ve Hr. Stiftamtm. op-

mærksom paa, at befalede Sagforere i beneficerede

Sager ikke blive at udnævne uden Nodvendigheden

fordrer det, skulde man iovrigt, efter desangaaende at

have brevvexlet med det kgl. Rentekammer, tjenstligst

lilfoie, at der Intet haves imod, at de omspurgte Ud-

gifter i slige specielle Tilfælde afholdes af Justilskassen,

forsaavidt de ikke idommes vedkommende Modparter,

eller hos disse skulde blive at erholde. — Det kongel.

Danske Cancellie. den 2. Marts 1880 \

Rentekammer -Skrivelse til det kgl. Danske e. Marts.

Cancellie, ang. Forslag til Ansættelsen af en

Stiftsrevisor i Island. Khavn den 6. Marts 1830.

— Rentek. IsL Copieb. 7, Nr, 1287.

Det kongl. Danske Cancellie har under 29. August

f. A. behaget at forlange Kammerets Betænkning over

hermed tilbagefolgende Andragende fra den forhen-

værende Stiftamtmand over Island, P. F. Hoppe, hvori

han anholder om, at en Stiftsrevisor maatte ansættes

for Island, samt derhos foreslaaet, hvilke Regnskaber

der formentlig passende kunde henlægges under en

saadan Embedsmands Behandling, og hvad Godtgjorelse

der kunde tillægges ham for hans Arbeide.

Af de Regnskaber, Stiftamtmand Hoppe anforer,

formener Kammeret, at egentligen vilde ikkuns Regn-

skaberne for den islandske Justitskasse og Reykjaviks

Gommunekasse, samt Fattigvæsens- og Sagefalds-Regn-

skaberne blive dem, som kunne henlægges under en

saadan Revisor, og sandsynligt er det endog, at Revi-

s. D. Canc. Skriv, til begge Amtmændene i Island af

samme Indhold, samt ligeledes Communication til Rente-

kammeret. Canc. 3, Depart. Brevb. sst.
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1830. sionen af Fattigvæsens- og Sagefalds-Regnskaberne for

6. Marts. Vester-Amtets og Nord- og Oster-Amtets Vedkommende

ikke kunne foretages af den i Sonder -Amtet ansatte

Revisor, men at særskilte Revisorer maatte tillige i saa

Fald ansættes i hvert af de andre Arater, hvilket ved-

kommende Amtmand hverken har anholdt om, eller

maaskee vil, med Hensyn til disse Regnskabers mindre

Vidllfiflighed, finde nødvendigt. — Af de øvrige Regn-

skaber, Stiftamtmand Hoppe opgiver, bliver der ved

Islands Jordebogskasse - Regnskab aflagt Rigtighed for

Udbetalingerne af den kgl. Kasse til Medicamenter for

,
de Fattige, Understottelser til fattige Præste-Enker, og

de til fattige Præstekaldes Forbedring allern. henlagte

' 318 Rbd. 72 Sk., samt de 100 Rbd. til Jordemodrene.

Regnskaberne for det kgl. Jordegods og Kongens Kirker

i Island revideres under Rentekammeret, ligesom og

Amtmændenes Delinquent-Regnskaber, hvilke sidste lige-

saa lidet kunne revideres af en Revisor under Stiftamt-

manden, som Regnskaberne for Landets 4 Hospitaler,

der aflægges af Stiftamtmanden og Biskoppen, samt

Regnskabet for Thorkilsens Legat, der aflægges af Stift-

amtmanden, i Henseende til hvilke sidstnæ.vnte Regn-

skaber Kammeret dog maa bemærke, at det ikke er

os bekjendt, hvorvidt samme ere underkastede nogen

videre Tilsyn. — Regnskaberne for Sliftsbibliotheket,

de oeconomiske Fonds i Vester- Amtet samt Nord- og

Oster-Amtet, de beneficerede Kirker, det islandske lite-

raire Selskab og Bibelselskabet, kunne vel ikke hen-

føres til offentlige Regnskaber, og saaledes heller ikke

være Anledning til Ansættelse af en Stiftsrevisor. —
Da saaledes de Regnskaber, hvis Revision kunde over-

drages til en Stiftsrevisor, ville ligesaavel være af et

ubetydeligt Antal, som de ere af ringe Vidtløftighed,

og det desuden maa antages, efter hvad foran er be-

mærket, at hans Virksomhed maatte indskrænke sig ti*

de i Sonder-Amtet forefaldende Regnskaber, saa finder

Kammeret det ikke hensigtsmæssigt, at en Stiftsrevisor
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ansættes for Island, hvorimod man er af den Formening,

at enhver Amtmand i Island bor for sil Amts Vedkom-

mende vedblive at paasee Rigligheden af de Regnskaber^

der hidtil have været ham underlagte.

Med disse Yttringer skulje vi ikke undlade tjensll.

at overlade del kgl. Danske Cancellie Sagen til behiirig

Afgj(5relse. — Rentekammeret den 6. Marts 1830.

1830.

6. Marts

Cancellie-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn 20. Marts

den 20. Marts 1830. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 5. Juli 1830, samt i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1830, og skulde være gjeldende i Island

i Halvaaret fra 1. Juli til 31. Decbr. 1830 (Plak. II. Mai

1819); jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 42-43. - Canc. 2. Dep.

Registrant XXXI, 77 C1830, Nr. 184). Original-Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1830, S. 214. Qvart-Forr. for 1830,

S 42; Schou XX, S. 113.

Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1830.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne
^rev af 6. April 1818 til Qvarlalscoursens Bestemmelse .

i*nordnede bestandige Conimittee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder
^830 skulle modtages i alle de Solvbelalinger, der, efter

^llerhciislbemeldte aabne Brev, kunne afgjdres med Rigs-

banksedler, bestemt til 206V4 imod 100 Species eller

200 Rbd. Sc)lv, saa at 1 Rbd. Stilv i alle foranfcirte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn. — Hvilket herved kundgjOres til alle

Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Cancellie

tien 20. Martii 1830.

Reskript til Stiftamtmanden og Amtmændene 24.

i Island, ang. Vaccinationens Fremme. Khavn

den 24. Marts 1830. — Dette Reskript er bekjendt-

SJort i Sander-Amtet ved Stiftamtmand L. Å. Kriegers Plakat

Marts
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1830. 14- Mai 1830, som er publiceret ved Landsoverretten i Island

24. Marts. ^' "^^^^ ^^^^ ^ Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

-r^' s. A. — Canc. 3. Dep. Registr. 1828—1830, 361—363 (1830,

Nr. 1450). Original-Aftryk af Stiftamts-Plakat 14. Mai 1830,

Vida Kloster. 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1830, S. 355-360

(med Datum 10. Marts). Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 13,

S. 109—113. P Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 256—258.—

Islandsk: Sunnanpdst. 1835, S. 58.

Frederik den Sjette &c, V. G. Vi give Dig hermed

lilkjende, at, som Vi ved Vore allerhciieste Reskripter

til Vore Amtmænd paa Vort Land Island af 18. Juli

1821, indeholdende midlertidige Bestemmelser, sigtende

til Vaccinationens Udbredeise sammesteds, derhos have

paalagt bemeldte Overovrigheder at indkomme med nær-

mere allerund. Betænkning om, hvorledes Vaccinationen

fremdeles kunde fremmes paa fornævnte Vort Land Is-

land, og Vi derefter have taget under allerhoieste Over-

veielse de i Overeensstemmelse hermed indgivne Forslag,

tilligemed Vort danske Cancellies derover afgivne Be-

tænkning, ville Vi allern. have efterfolgende nærmere Be-

stemmelser og Tillæg til bemeldte Reskripter paabudne:

1) Det skal herefter paaligge enhver Præst i sit

Kald ex officio at være Vaccinateur og at f6ve den dertil

bestemte Protokol efter det Schema, som findes fore-

skrevet i den ved Plakat fra Vort danske Cancellie

under 19. Novbr, 1811 bekjcndtgjorte allerh. Resolution,

dog maa Amtet være befeiet til paa de enkelte Steder,

hvor det efter vedkommende Læges Formening findes

ncidvendigt, at beskikke en anden Vaccinateur isteden-

for Præsten; og skal det iovrigt, hvor Præstekaldene

ere meget vidtløftige og bestaae af flere Sogne, være

Præsten uformeent at antage een eller to Fljælpe-Vaccina-

teurer, som kunde gaae ham tilhaande, dog stedse paa

Amtels nærmere Approbation, der ikke maa meddeles

forinden det ved Distrikts-Chirurgens Vidnesbyrd er

godtgjort, at de til Hjælpe- Vaccinatcurer udsete Mænd

kunne antages at besidde den fornødne Duelighed.
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Disse Hjælpe - Vaccinateurer bor holde særskilte For- 1830.

tegneiser over de af dem Vaccinerede, og indsende "'^4. Marts,

disse til Hoved - Vaccinateuren, for som Bilage at ved-

lægges dennes Protokol, ligesom og Floved-Vaccinateuren,

forsaavidt han selv udsteder Vaccinations-Attest til Nogen,

som ikke er vaccineret af ham, paa den Attest, han

udsteder, har at anfore, at den er grundet paa den

ham fra Hjælpe - Vaccinateuren meddelte Indberetning,

eller hvis en slig Attest udfærdiges af en Hjælpe- Vac-

cinateur, da tillige selv at underskrive den, for at paa-

see, at der ingen Mangel findes ved den. — 2) Vac-

cinationsvæsenet paa ethvert Sted skal henlægges under

nærmeste Tilsyn af vedkommende Dislriktschirurg, som

til den Ende bor paa sine Omreiser i sit Distrikt være

opmærksom paa Vaccinationsvæsenets Fremme, eftersee

Vaccinations-Protokollerne m. v., samt til Amtet indgive

sine Forslag til at bortfjerne de Hindringer, som paa

et eller andet Sted maatte mode imod Vaccinationens

Fremme, forsaavidt disse ikke, efter deres Natur, ere

lægevidenskabelige og som saadanne henhøre under

Landphysici Embede. — 3) Allo autoriserede Vaccina-

teurer skulle være pligtige at indgive deres Beretninger

og Forslag angaaende Vaccinationsvæsenet til vedkom-

mende Dislriktschirurg, ligesom og aarligen at tilsende

^ani de paabudne schematiske Forklaringer over Vac-

cinerede, af hvilke specielle Forklaringer — hvis i Vort

allerh. Reskript af 18. J^^li 1821 § 7 paabudne Attesta-

tion af vedkommende Provst eller Sysselmand herefter

kan bortfalde — Distriktschirurgen ved hvert Aars Ud-

gang b5r forfatte en General-Forklaring for sitEmbeds-

Distrikt og tilstille Landphysikus samme. Af disse fra

Distriktschirurgerne modtagne Forklaringer har Land-

physikus derefter at forfalle en summarisk Tabel over

alle i Aaret Vaccinerede paa Vort Land Island, hans

egel Chirurgikat derunder indbefattet, og heraf at til-

stille Vort danske Cancellie samt Vort Sundheds - Col-

legium hver een GjenparL — 4) Med Hensyn til, at
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^'1830. det maa ansees viglit^t, at Vaccine - Materien saavidl

24. Marts, muligt conserveres paa selve Vort Land Jsland, have

samflige derværende Vaccinateurer fliltigen at opsamle

Vaccine -Materie og gjemme den saaledes, at den ikke

udsættes hverken for Frost, elFer for stærkt Lys . og

Varme; men til en yderligere Betryggelse for, at Vac-

cine-Materien ikke skal komme til at mangle, blive saavel

Landphysikus som Distriklschirurgerne dermed at for-

syne fra Kjebenhavn, til hvilken Ende det paalægges

bemeldte Medicinal-Embedsmænd, om Efteraaret at re-

quirere det Qvantum Materie, de formentligen behøve i

næste Aar, fra Vort Sundheds - Gollegium, paa det at

dernæst, ved bemeldte Collegiums Foranstaltning, de

reqvirerede Qvanta med de i det folgende Foraar ti!

Island afgaaende Skibe kunne vorde afsendte, forsaavidt

Landphysikus betræffer, til Reykevig, og iOvrigt til de

Handelssteder paa Vort Land Island, Distriklschirurgerne

opgive som deres Bopæle nærmest beliggende. —
5) Det paaligger Almuen uvægerlig at indfinde sig paa

den Tid og de Steder, som vedkommende Vaccinateur

i Distriktet foreskriver, for at lade sig vaccinere. I

Henseende til Tidenj da bor den vælges mod behørigt

Hensyn paa, at Almuen saa lidet muligt hindres i at

soge sin Underhohlning, ligesom og de Steder til Vac-

cinationens Foretagelse bor vælges i ethvert Distrikt,

som, for at undgaae lange Reiser, ere beleiligen situ-

erede. — De Omkostninger, som ere forbundne med

Vaccinations-Protokollers Anskaffelse, saavel som den i

Vort allerh. Reskript af 18. Juli 1821 § 3 bestemte Betaling

af 12 Rbsk. Solv for hver vaccineret Person, paa hvem

Vaccinationen har slaaet an, hvorunder og Betalingen

for Vaccinations -Attests Udstedelse er indbefattet, skal

afholdes af del Offentlige, og tilveiebringes ved Ligning,

paa samme Maade som Delinquent- og andre Udgifter

paa Vort Land Island. — 7) Det skal være enhver Hus-

faders Pligt, naar naturlige Kopper skulde yttre sig i

hans Huus, ufortdvet derom at gjdre Anmeldelse til
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vedkommende Sysselmand, som derefter slrax bSr an- 1830.

melde Sagen for Dislriklschirurgen og imidlertid ^^'^^^^^^^^^

de tjenligste Anstalter til, at Smillen ci udbredes. Lige-

ledes har Sysselmanden paa samme Tid al indberette

til Amtmanden, naar og hvorledes Sygdommen har

yttret sig, for at Amtmanden kan overlægge med Syssel-

manden og Distriktschinirgen, hvad der efter Omslæn-

dii^hederne ansees fornodent til at standse Smittens Tid-

bredelse. Sysselmændene h'6r iSvrigt, som Stedernes

Poliliemeslere, nbie holde sig den for Vort Land Island

udgangne Plakat af 18. Maji 1787 og de senere dermed

i Forbindelse slaaende Anordninger efterrettelige, be-

Iræffende den Forsigtighed, som er al iagttage, for at

Bornekopper ikke skulle indsnige sig fra fremmede

Steder.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette og del

Fornodne i Ovcreensslemmelse hermed at foranslalte.

Befalende Dig Gud I Skrevet i Vor kgl. Residentsstad

Kjobenhava den 2^, Marts 1830.

Cancellie-Ski'ivelse til den constituercde Stift- 27. Marts,

amtmand paa Island, ang. Landsoverrettens Over-

sættelse af de for Island bestemte Anordninger.

Khavn den 27. Marts 1830. — Original i stifts-

archivet i Island. ~ Canc. 3. Dep. Brevb. 1830, Nr. 775-776.

Cancelliet har af en afCfraad, Juslitiarius Stephen-

sen hertil indsendt, ved den kgl. Landsoverret foran-

staltet, islandsk Oversættelse af udgivne Anordninger

bragt i Erfaring, at der i denne ere optagne Anord-

ninger, som endnu ikke paa anordnet Maade vare gjorte

gjeldcnde paa Island, samt at derhos i Oversættelsen

ere indfcirle Anmærkninger, som lildeels ere urigtige,

og i al Fald aldeles upassende i et saadant Værk, der

maa ansees som oflicielt.

Foranlediget heraf har man under Dags Dato paa

/X li. . 32
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1830. dpl alvorligste paamindet bemeldte Landsoverret om, for

27. Marts. Fremtiden at holde sig strengt indenfor Skrankerne af det

samme i foranforte Flenséende overdragne Hverv, sadledes

at Samlingen aldeles Intet koiilmei' til åt ihdeholtle liden

én ncJiaglig og ordret Oversættelse af de Anordninger,

SOtn successive paa Island gjtiheS gjeldéndé. — Hvorom

thati ikke skulde ilndlade at meddele tir. Btiftamtm. Under-

retning. — Det kongel. Dahske Catipeliie den 27. Nlarts

1830 K

') s. D. Canc. Skriv, til den kgl. Landsoverret paa Island

(Justitiarius, Conferentsraad Magnus Stephensen), saaledes

lydende:

„Cancelliet har, saavel af et til dette CoUegium ind-

kommet Andraj^^ende fra en af Amtmændene paa Island,

som af den med Hr. Cfraads Skrivelse af 6. Januar f. A.

hertil indsendte, ved den kgl. Landsoverret foranstaltede

islandske Oversættelse .... [o. s, v. som ovenanførte

Canc. Skriv, til Stiftamtmanden] .... som officielt.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet paa det alvorligste

have velbemeldte Landsoverret paamindet om, for Frem-

tiden at holde sig strengt indenfor ... [o. s. v. som den

I nævnte Canc. Skriv.] . . . gjcires gjeldende".

^ ' I Skriv, fra daværende Sysselmand i Myra Syssel,

Eirik Sverrisson, til Amtmanden i Vester-Amtet, Bjarni

Thorsteinson, dat. 19. August 1829, fremfores Anker over,

at. i Landsoverrettens Samling ere optagne nogle forment-

lig endnu i Island ikke gjeldende Lovbud, nemlig: 1) For.

20. Oktbr. 1819 ang. summarisk Procesform, og 2) An-

ordn. 13. Oktobr. 1819 ang. Forandring i Hetspleien i

offentlige Sager 5 hvortil Amtmanden (Skriv, til Cancelliet

4. Septbr. 1829) tilfoier: 3) Canc. Plak. 19. Marts 1819

om Auctionsfbrvaitere j
— 4) Piak. 2. Juni 1819 ang-

Skiftevæsenet (Plak. 26. August 1785)5 — 5) Canc. Plak.

23. Juli 1819 ang. Concurs mellem Fordringer j
— 6) Canc

Plak. 30. Juli 1819 ang. Omkostninger i oftentlige Sager;

— 7) For. 11. August 1819 om untSdig Trætte, og —

8) For. 19. Januar - 1821 om Aflevering af Exemplarer af

trykte Skrifter til Bibliothekerne.

i
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 1830.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Indberetninger ^tTm^
og Forslag ang. Husavik Svovlværk. Khavn den

27. Marts 1830. — Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 1364.

Over indslutlede Andragende med Bilage, hvori

Handelshuset Grum & Wulff anholder om at overdrages

Forptigtningen af Ilusevigs Svovelværk paa Livstid, skulle

vi ved del Indslultedes Tilbagesendelse Ijensll. udbede

os Deres behagelige Betænkning snarest muligen med-

deelt, og derhos tillige saavel de fornodné Oplysninger

om Værkels nærværende Tiisland, som ogsaa Deres

Forslag i Henseende til den aariige Afgift samt de For-

andringer, som muligen kunde være Anledning til at

foretage ved Indgaaeisen af en ny Forpagtningscontrakt.

Rentekammeret den 27. Marts 1830.

Rentekammer -Skrivelse til den constituerede lo.

Stiftamtmand for Island^ Amtmand Kricger, ang.

Anskaffelse af Maal og Vægt til Borgarfjords

Syssel. Khavn den 10. April 1830. —- Original i

Stiftsaichivet i Island. - Rentek. Isl. Copieb. 7, Nr. 1378.

Foranlediget af en med Hr. Amtm.* Skrivelse af

'7- Septbr. f. A. fra Sysselmanden for Borgarfjords Sys-

sel, S. Gunlbgsen," indkommen Begjæring, om at for-

synes med de Sorter af Maal og Vægt, der ifolge For-

ordn, af 18. Juni 1784 bor folge Embedet, have vi

under Dags Dato tilsendt benævnte Sysselmand 1 Korn-

skjeppe, 9 hele Kultinger, 2 halve dilo, 1 Pottemaal af

Tin, 1 halv dito, 1 Pæglemaal af Tin, 1 halv dito, 1

lo Lpds. Bismer og 1 Jernalen, hvilket herved (jenstligen

meldes Hr. Amtm. til behagelig Efterretning, ved derhos
tillige al anmode Dem om, at modtage af Sysselmand
Gunlcjgsen en Qviltering for bemeldte Inventarium, hvori

32*

April.

1
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1830. han tillige forbinder sig til, ved Embedets Fratrædelse,

"T^T^T^i at aflevere samme i uskadt oa vel vedligeholdt Tilstand.

Rentekammeret den 10. April 1830.

13. April. Canceilie-Skrivelse til stiftamtmanden og Bi- •

skoppen over Ishmd, ang. Henlæggelse af det

Sfinderlandske Læseselskabs Beholdninger til Stifts-

bibliotheket. Khavn den 13. April 1830. —
Original i Stiftsaichivet i Island. — Canc. 1. Depait. Brevb.

1830, Nr. 733.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. have i behagelig

Skrivelse al' 21. Decbr. f. A. forlangt Canceiliets Reso-

lution for, om en Summa af '121 Bbd. 8 Sk. Sedler og

Tegn, der er udkommen ved Salget af det ophævede

sonderlandske Læseselskabs Boger, bor ansees at til-

komme det islandske SlifLsbibliolhek. eJler eet eller flere

af de fattige Præstekald i Scinder-Amtet.

I Gjensvar herpaa skulde mim ijensll. tilmelde Hr.

SliCtamlm. og Hoiærv. til behagelig Efterretning, al

fornævnte Sum efter de oplyste Omstændigheder bor

tilfalde Sliftsbibliotheket. — Ue indsendte Bilage folge

hoslagte tilbage. Det kongel. Danske Cancellie den

13. April 1830.

13. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Gudstjenesten iHruna

og Tungufells Kirker. Kjobenhavn den 13. April

1830. Original i Bispe-Archivel i Island. — Canc. i*

Depart. Brevb. 1830, Nr. 754.

Cancelliet har med Hr. Stiftamtm/ og D. Hoiærv.,

behagelige Erklæring af 4. f. M. modtaget et Andragende

fra 9 Bonder af Hruna Sogn, hvori de anholde om en

Forandring i den ved Heskr. af 21. Juli 1810 fastsatte

Maade, hvorpaa Gudstjenesten afvexlende bcir forrettes
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i fernæynte Sogn og Annoxet Tungefell, i hvilket

sidste de '6nske nt Gudstjenesten for Fremtiden kun

maatte holdes hver fjerde Hellif^diig om Sommeren og

hver femte om Vinteren, for at den oftere kunde holdes

i Hovedsognet.

I denne Anledning skulde Cancelliet Ijensti. tilmelde

Hr. Stiftamlm. og D. Hoiærv. til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjorelse, al det i bemeldte Henseende

vil have sit Forblivende ved det, som hidtil har fundet

Sted^ — Det kgl. Danske Gancellie den 13. April 1830.

1830.

13. April.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- i?. April

amtmand over Island^ ang. Udskrifter af Akter

til Parterne i beneficerede Sager. Khavn den

17. April 1830. — Original i Stiftsarchivet i Island. -
Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 1012.

Hr. Amtm. har under 27. Februar sidsll. tilstillet

Cancelliet en Skrivelse, hvori Sysselmanden for Guld-

bringe og Kjose Sysseler, Finsen, foranlediget af, at

Cfraad Stephensen har begjæret sig et under Seltjar-

narnes Ueps Herredsret optaget Thingsvidnc i den mel-

lem ham og Candidatus juris Erichsen verserende In-

juriesag in formå beskreven uden Betaling, forespbrger,

hvorvidt han, uanseet at begge Parter ere forundte be-

"^eficium processus graluiti, er pligtig til gratis at med-
/Jele Roquirenten den forlangte Akt, der allerede er

udstedt til Citanten, bemeldte Cand. juris Erichsen.

I denne Anledning skulde Cancelliet herved tjenstl.

tilmelde Dem til behagelig Efterretning og Bekjendt-

Sjtirelse, saavel for Sysselmand Finsen, som Cfraad

Stephensen, fra hvem man har modtaget en lignende

Poresporgsel, at da Sidstnævnte er meddeelt beneficium

pi'ocessus gratuiti i den omhandlede Sag, maa han være

O e. at Gudstjeneste holdes paa Tungufell hver tredie

Sttndag hele Aavet (Reskr. 21. Juli 1819).
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1830. berelliget til at fordre den ommeldte Udskrift gratis.

—

"J^p^^^^
Det kgl. Danske Cancellie den 17. April 1830.

17. April. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand i Island/ Amtmand Kricger, ang.

Oversendelse af Schemata til Regnskaberne for

de kgl. Kirker i Island. Khavn den 17. April

1830. — Original i Stiftsavchivet i Island. — Rentek. Isl.

Copiebog 7, Nr. U38.

Foranlediget af Hr. Amtm.* Begjæring i behagelig

Skrivelse af 11. Januar d. A., skulde vi ikke undlade,

lil Underretning i poakommende Tilfælde, herved at

tilstille Dem tvende Exemplarer af de Schemata, som

Værgerne for de Mans Majestæt tilhorende Kirker i Is-

land ere blevne tilstillede, for derefter at indrette de

Regnskaber, hvilke de for bemeldle Kirker have at af-

lægge. — Rentekammeret den 17. April 1830.

u. April. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand i Island^ Amtmand Krieger^ ang.

en Sysselmands -Enkes Forpligteise til at betale

Mandtalsbogs - Afgifter. Khavn den 24. April

1830. — Rentek. Isl. Copicb. 8, Nr. 7.

I Anledning af en med lir. Amtm." Erklæring' af

17. Decbr. f. A. hertil indkommen allerund. Ansøgning,

hvorved Student Sveinbjornsen paa sin Kones, afgangne

constilueret Sysselmand Oefjords Enkes Vegne anholder

om Eftergivelse af 3^ Rbd. 91 Sk. Repræsentativer,

hvormed han slaaer ti! Restance for Aarene 1854— 1829

ind. af Mandtalsydelser, og for hvilke hun som Syssel-

mands-Enke har troet sig fritaget, skulle vi ikke undlade

tjensll. at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning

og BekjendtgjOrelse for Supplikanten, at det Ansøgte

ikke kan bevilges, hvorimod Kanameret, i Betragtning af

1
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de oplyste Omstændigheder, har for denne Gang og 1830.

uden videre Fdluer for Fremtiden, paa- forventet allern. "TT^.'^i^ 24. April.
Approbation, bevilget hende en Understotlelse af 30

Rbd. Sedler, hvilken den constituerede Landfoged, Krigs-

assessor Ulstrup, herfra under D. D.. er beordret til

mod Qvitlering at udbetale hende af Islands Jordebogs-

kasse. — Rentekammeret den 24. April 1830.

• Rentekammer -Skrivelse til den constituerede ^4. Apnu

Stiftamtmand i Island, Amtmand Krieger/ ang.

Oversendelse af Schema til Administrations-Regn-

skaber. Khavn den 24. April 1830. - Rentek. isi,

Copieb. 8, Nr. 11.

I Anledning af Hr. Amtm." Begjæring i behagelig

Skrivelse af 27. Februar d. A., skulde vi ikke undlade,

til Underretning i paakommende Tilfælde, herved at

tilstille Dem et Schem'a, hvorefter de Regnskaber, som

Administratorerne for de kgl. Jordegodser i Island have
.

al aflægge for de dem betroede Administrationer, blive

at indrette. — Rentekammeret den 24. April 1830.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 27. Apni.

amtmand i Island^ Amtmand Krieger, ang. Be-

skikkelse af Sagforer under et Gontra-Sogsmaal,

Khavn den 27. April 1830. — Orig i stiftsarchivet

i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 1200.

Justitiarius i den islandske Landsoverret, Gfraad

Stephensen, har i en ti! Cancelliet indkommen Skrivelse

andraget, at vedkommende Herredsret ved, Kjendelse

af 26. Januar sidsti. har fritaget den til at varetage

Gandidatus juris Erichsens Tarv i Island, under en imellem

ham og bemeldte Gfraad Stephensen for den kongelige

Landsoverret samt. Hof- og Stadsret verserende Injurie-

sag, constituerede Sagfører, for at give Mbde under det
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1830. af Cfraad Stephensen tilstævnte VidneforhSr i Anledning

27. April
af et af hans Modpart bebudet Contrasogsmaal, ang.

Fdrslnævnles paabcgyndte formentlig injurierende trykte

Forsvarsskrift, og derhos anholdt otn, at bemeldte Sag-

fører maalte tillægges den i ovennævnte Henseende

fornodne Conlinualionsordre.

Idet Cancelliet maa bemærke, at der ikke skjSnnes

al være Anledning til at beskikke Cand. juris Erichsen

en Sagforer lil at varetage hans Tarv under det Contra-

Sc5gsmoal, der ei endnu ved Domstolene er anhængig-

gjorl, og uden at han selv derom har indgivet Begjæring,

skulde man Ijensti. tilmelde Ur. Amtm., der under 30.

Januar sidsll. har tilskrevet delte Collegium angaaende

samme Gjenstand, til behagelig Efterretning og videre

Bekjendlgjdrelse, at man bifalder hvad Ue i Deres

hertil i Afskrift indsendte Svarskrivelse til Conferents-

raad Stephensen desangaaende har yttret^ — Det kgl.

Danske Cancellie den 27. April 1830.

1. Mai. Rentekammer Circulaire til Stiftamtmanden

og Amtmændene i Island, ang. Spdrgsmaal

om Indfdrelse af en storre Frihed i den is-

landske Handel. Khavn den 1. Mai 1830. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl, Copieb. 8,

Nr. 21.

Da den ved Forordn, af 11. Septembr. 1816 om

Amtets Ytlrmger gik nd paa, at dets Autorisation til

Erichsens Sagforer i Island var alene grundet paa Canc.

Skriv. 5. Juli 1828, hvorfor det maatte være vedkommende

Rets Sag at skjf^nne, hvorvidt de af Parterne intenderede

Retshandlinger vedkom den nævnte Sag eller ikke; men

Amtet iandt ikke deri at kunne indlade sig, og altsaa ikke

at kunne yderligere beskikke Erichsen en Sagfcirer, eller

give Continuations-Ordre i den Retning, uden ny Befaling

fra Cancelliet.
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udvidet Handelsfrihed for Island givne Adgang for 1830.

fremmede Staters Utidersaaller til al beseile Island, imod "^T^rTT"
'

. i. Mai.
at erlægge den i Forordningens 3. § bestemte Afgift,

ikke hidlil er bleven benyttet, og det derhos af de

aariigc Indberetninger til Kammeret om Landels For-

syning maa erfares, at Tilforselen af flere Nddvendig-

heds-Årlikler, fornemmelig Tommer, Jern og Sleenkul,

ikke allid har været tilstrækkelig, samt al der endog

paa disse Artikler, foruden al de almindeligen holdes

i meget hciie Priser, oftere skal have været Mangel, har

Kammeret troet, at det burde låses under nærmere

Overveielse, hvorvidt en yderligere Opmuntring for

fremmede Stålers Undersaalter til at beseile Island

kunde være tilraadelig, og om det til den Ende kunde

være hensigtsmæssigt at udvirke en Nedsættelse i den

ved ovenmeldte Forordning bestemte Skibsafgift af re-

spective 50 Rbd. og 20 Rbd. rede S5lv pr. Commercelæsl.

Forinden imidlertid videre i Anledning heraf foretages

skulle vi ikke undlade desangaaende at udbede os Hr.

Amtmandens behagelige Betænkning meddeell, og maatte

derhos tillige tages Hensyn til, om en st(jrre Concurrence,

end den, der erholdes ved den indenlandske Handel,

kan for Tiden i Forhold lil Indbyggernes Formuesfor-

fatning og de Produkter, Landet frembyder til Afsæt-

Q'ng, samt disses Handelspriser, ansees ønskelig, og

oin Sikkerheden for den aarlige Tilførsel, Landet nu

erholder, ikke derved kunde blive mindre betryggende.

Rentekammeret den \, Mai 1830. *

ftentekammer- Skrivelse til det Danske Can- i. Mai.

cellie, ang. Udgivelsen af de for Island bestemte

Anordninger. Khavn den 1. Mai 1830. —
Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 27.

Efter al Kammeret i Anledning af det kgl Danske

Cancellies behagelige Skrivelse af 8. August f. A., be-
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4830. træffende Udredelsen af en Regning paa 123 Hbd. r.

r^MaT^^' Trykningen af nogle i det islandske Sprog over-

satte Anordninger, havde forlangt nærmere Betænkning

fra den constituerede Stiftamtmand for Island, Amt-

mand Krieger, har bemeldte Amtmand, saaledes som

*.af Indsluttede behageligen vil erfares
,
andraget paa,

d^els at Udgiftep for denne Gang, med Hensyn til den

islandske Justitskasses Forfatning, maatte afholdes af

den kgl. Kasse, deels at Fortsøpilelsen af ovenmeldte

Værk maatle, som mindre hensigtsmæssigt, blive standset,

og i Frenitiden ikkuns de Anordninger oversætles i det

islandske Sprog, samt ved Trykken bekjendtgjores for

pffentlig Regning, som udtrykkeligen gjcires gjeldende

i Island, i hvilket Tilfælde, naar Oversættelsen og Tryk-

aingen derhos forelages aarligen, Bekostningen ikkuns

vilde blive ubetydelig, og saaledes i Fremtiden kunne

bestrides af den islandske Justitskasse.

Dette Amtmand Kriegers Forslag, som Kammeret

ikke kan Andel end tiltræde, skulde vi ikke undlade

herved tjenstl. at henstille til del kgl. Danske Gancellies

behagelige ^fgj5relse, hvorefter vi i sin Tid udbede os

om Udfaldet underrettede, samt derhos del Indsluttede

tilbage, da Kammeret, naar Sagen iovrigt er afgjort,

er sindet at indgaae med allerund. Forestilling om, al

saavel fornævnte 123 Rbd. r. S., som ogsaa de i Aaret

1821 forskudsviis af Islands Jordebogskasse i samme

Anledning udbetalte 24 Rbd. 50 Sk. Repræsentatlver

maatte sammesteds passere til formelig Udgift. —
Rentekammeret den 1. Maji 1830.

5. Mai. Reskript til Biskoppen over Island, ang. den

hundredaarige Eirkehoitid i Åulednmg af den

augsbnrgske Confessions Overieverelse. Khavn

den 5. Mai 1830. -rrr Bekjendtgjort i SynodaVorsamlingen

i Reykjavik i Juli 1830- — Origing.1 i Bispe-Ai'chivet ilsland.

Canc. 1. Dep. Kegistr. X, 199^-200 (1830, Nr. 407). CoU. Tiel.
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for 1830, S. 355. Fogtm. (Algreen-Ussing) VIL 13, S 154 1830.

Anm. — Islandsk: Sunnanp(5st. 1835, S. 58. 5. Mai.

Frederik den Sjette &c. V. G., Eftersom den 25.

Juni indeværende Aar tre Hundrede Aar ere forlobne

siden den augsburgske Confession i Aaret 1530 paa

Rigsdagen tii Augsburg blov af de evangeliske Chur-

fyrsler, Fyrster og Stænder overleveret den romerske

Keiser og det romerske Riges Stænder, og denne Con-

fession, hvori den nye Kirkes Troesbekjcndelse fOrst

er bleven fuldstændig fremsat, indeholder Fuldendelsen

af den i Aaret 1517 begyndte Eeformation, og siden i

den evancelisk-lulherske Kirke stedse er betragtet som

en symbolisk Bog, der og isærdeleshed efler Loven

tjener til Grund og Regel for den almindelige Lands-

religion i Vort Rige og Lande, saa have Vi allern. fun-

det for godt, at der nu, ligesom tilforn ved Udiobet

af hvert Hundrede Aar, skal gjores Taksigelse i denne

Anledning fra Prædikestolene, og er det til den Ende

hermed Vor allern. Villie og Befaling, al du udi det

dig anbetroedo Stift cjdr Anstalt til, at saadan Tak-

sigelse af Præsierne fra Prædikestolene overalt bliver

yorl paa den Scindag, som du maatte finde mest

passende at bestemme dertil, og skal da bruges som

Text for Prædiken Matlh.Evang. Cap. 10, V. 32 og 33: ^^Der-

''or Hvo som vil bekjende mig for Menneskene, den

vil jeg og bekjende for min Fader, som er i Himlene,

•^t'n hvosomheist vil nægte mig for Menneskene, den vil

Jeg og nægte for min Fader, som er i Himlene"; og

deraf tages Anledning til at forklare Menighederne

"Pestens Betydning, ligesom der og efter Prædiken til

Guds Lov og Priis skal afsynges Psalmen: ^^0 store

Gud! vi love Dig" &c. — Dermed skeer Vor Villie. —
befalende dig Gud! — Skrevet i Vor kongelige Re-

sideøtsstad Kjobenhavn den 5. Mai 1830.

- •*

*

Rentekammer-Skrivelse til den constituerede g. Mat.

Stiftamtmand for Island, Amtmand Krieger, ang.
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\ 830. Schema for Landfogdens Renteberegninger. Khavn

8. Mai, den 8. Mai 1830. — Original i Slillsarchivet i Island.

Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 72.

Med Hensyn til det af den conslituerede Landfoged,

Krigsassessor Ulstrup, aflagte Regnskab over de til 11.

.Juni 1829 forfaldne Renter af Statspapirer, tilhcirende

forskjellige Eiere i Island, har Directionen for Stats-

gjelden og don synkende Fond under 27. i f. M. til-

skrevet Kammeret saaledes, som af indslultede Gjen-

part behageligen vil erfares, og derhos andraget paa,

at bemeldte Landfoged maatle blive tilstillet de lige-

ledes vedfolaende tvende Forteanelser over de Direc-

lionen for Tiden bekjendte Gjeldsposter, hvoraf Renlerne

til 11. Juni 1830 blive at udbetale ved" den islandske

Jordebogskasse, samt derhos beordret lil for Fremtiden

at forfatte Renteberegningen efter disse Schemaer, og

at tilfciie de Capitaler, der senere maatte være eller blive

indbetalte i Jordebogskassen til Forrentning af Statsgjelds-

kassen, m. m. I Anledning heraf maae vi tjenstl. anmode

Hf. Amtm. om, at tillægge den const. Landfoged, Krigs-

assessor Ulstrup, den i saa Henseende forncidne Ordre, lii

Iagttagelse, saavel ved del Regnskab, han for Aaret til

11. Juni d. A. har at aflægge, som ved hans følgende

Regnskaber. — Rentekammeret den 8. Mai IS.SO.

14. Mai. Stiftamts-PIakat ang. Bekjendtgjfirelse af Re-

skript angaaende Vaccinationens Fremme i Is-

land. Reykjavik den 14. Mai 1830. — DennePiakat

er bekjendtgjort ved Landsoveiretten i Island den 5. Juli 1830,

og i Synodalfoisamliiigen i Reykjavik i Juli s. A. — Original-

Aftryk trykt paa offentlig Bekostning. "Vidn Kloster !830. 2

Blade i 4*°.

Plakat. Hans Maj'. Kongen har under '24. Marts

d. A, allern. behaget at rescribere mig saaledes:

((Vor Gunst! Vi give dig hermed tilkjende . . •
•

[o. fi. V, see Reskr. 24. Marts 1830, ovenf. S. 493-497] . •
•
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Befalende Dig Gud I" — Hvilket herved bekjondtgjbres til

Vedkommendes Efterretning og allerund. Efterlevelse. —
Islands Stifts- og Sonder-Amts Gontoir, den 14. Maji

1S30.

[undert.] L. Krieger.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over is. Mai,

Islands Vester-Amt^ ang. Administratorers Myn-

dighed ved Jorders Bortbygsling. Khavn den

15. Mai 1830. — Rentek. Isl. Copieb. s/Nr. 80.

Ved under L Novembr. f. A. at underrette Kam-

meret om, at Exam. juris Arne Thorsteinsen er antaget

til Administrator for Arnestappens Ombud fra Fardag

d. A., har Hr. Amlra, derhos andraget paa, at den

ham af Dem under ovennævnte Dalum meddelte In-

slrux maatle blive af Kammeret approberet.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Amlm. til behagelig Efterretning, at Kam-

meret ikke kan andet end bifalde de Administrator ved

bemeldte Inslrux liivne Forholdsregler, dog anlage vi,

nried Hensyn til at Administrator er efter § 4 bemyndiget

^il i visse Tilfælde at opsige Lcilændingerne Bygselen,

samt at borlleie Jorder paa Aaremaal, det nodvendigt,

han forud i ethvert af saadanne Tilfælde erhverver

Hl"- Amtmandens Tilladelse saavel til Opsigelse som til

^ortleielse paa Aaremaal, for at der ikke fra Admini-

strators Side skal blive foretaget Noget i saa Henseende,

som er stridende mod Anordningerne, og ligeledes

°fiaa Administrator være pligtig til at underkaste sig

de Forandringer og Tillæg til Instruxen, der herefter

maatte blive ham paalagte, samt iovrigl, saavel med
Hensyn til Regnskabsvæsenet som Administrationen i

det Hele, noie holde sig de ham desangaaende med-
deelte Ordres og Forskrifter efterrettelig. — Bente-

kammeret den 15. Mai 1830.
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1830. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

"iT MdT Islands Vester-Amt> ang. en Administrators Salair

af opdrevne Hvaler. Khavn den 15. Mai 1830. —
Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 83.

Foranlediget af lir. Amtmandens behagelige Skri-

velse af 12. Decembr. f. A. har Kammeret bevilget, at

Adminislralor for Arneslappens Ombud mad af bemeldte

Ombuds Intrader godtgjcircs 1 1 Rbd. 42 Sk. Hepræs., som

tilkommer ham i Administrations- Salarium af 68 Rbd.

60 Sk. Repræs., der er Valuta for Landlodden af nogle

i Efteraaret 1821) paa Gaarden Sveinstadirs Forstrand

opdrevne ved Auclion bortsolgte Marsvin, hvilket Reldb

i sin Tid er indbetalt i Islands Jordebogskasse, og har

Kammeret derhos tilladt, at disse II Rbd. 42 Sk. Repræs.

maae passere til formelig Udgift i Regnskabet for Ad-

ministrationen af Arneslappens Ombud for Aaret fra

Fardag 1829 til Fardag 1830, hvilket vi ikke skulle

undlade herved Ijenstl. at tilmelde lir, Amtm. til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjdreise for Ad-

ministrator Scheving til Iagttagelse ved forbemeldte af

ham aflæggende Regnskab. — Rentekammeret den 15.

Mai 1830.

22. Mai. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand over Island^ Amtmand Krieger^ ang.

Indforelse af autoriserede Mandtalsboger. Khavn

den 22. Mai 1830. — Original i Stiltsarchivet llsland.

Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 115.

Efterat have, over et Forslag fra Stiftamtm. Hoppe,

angaaende Indforeisen af autoriserede Mandtalsboger

uved samtlige Sysselmænds Embeder i Island, modtaget

saavel Ur. Amtmandens, som Amtmændene Thorstein-

sons og Johnsons, Betænkning, samt derhos Underret-

ning om, hvorledes saadanne Mandtalsbdger mest hen-

siglsmæssigen kunne være at indrette, skulle vi ikke
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undlade herved Ijensll. at melde Hr. Amtm. til behagelig 1830.

Iagttagelse og Bekjendtgjbrelse for samtlige Sysselmænd 22. Mai.

i S(5nder-Amtet:

1) At IVa næste Aars Begyridélsé har enhver Syssel-

mand i Amtet at holde en af Amtmanden for bemeldte

Amt autoriseret Mandtalsbog over samth'ge Afgifter, som

af dem opkræves, hvilken indrettes paa den Maade

og efter det Schema, som Hr. Amtm. for ethvert Syssel

maalle finde passende at foreskrive. — 2) Til den Ende

har enhver af Sysselmændene, saasnart et saadant

Schema er dem méddeell, betimeligen at indsende Ul

Amtm. en saadan indrettet Protokol, for at samme kan

blive behcirigen autoriseret, og maa delte ligeledes

iagttages for Fremtiden, naar nye Protokoller fornbdiges,

— 3) De saaiedes autoriserede Mandtalsboger henhOre

derefter til vedkommende Syssels Archiv, og blive at

aflevere fra den ene Sysselmand til den anden, lige-

som de ogsaa til den Ende maae paaagtes vel conser-

verede og vedligeholdte. — 4) Mandtalsbdgerne ere

Sysselmændene forpligtede til, naar paafordres, at fore-

vise for Amtmanden, eller hvem han dertil i sit Sted

bemyndiger, og forventes dette Eftersyn at skee saa

ofte Lejlighed dertil gives, hvorhos Amtm, anmærker
i Protokollen hver Gang Eftersynet foretages. — 5) I(3v-

f'igt er det en Selvfdlge; at Sysselmændene ere for-

pligtede til at meddele Udskrifter af Mandtalsbogerne,

i^aar Amtmanden i enkelte Sager maatte ansee saadanne

Udskrifter nodvendige og herom gjbr Forlangende. —
^ed, som meldt, saaiedes at overlade denne Sag til Hr.

Amtm.' videre behagelig foiendo Foranstaltning, lade vi

derhos til Deres behagelige Efterretning herved fcilge en

Gjenpart af de Schemaer for Mandtalsbogerne, som Amt-

mændene Thorsteinson og Johnsson for deres Vedkom-
mende have meddeelt Kammeret. — Naar Mandtals-

bogerne derefter ere blevne indforte i Sender- Amtet,

udbeder Kammeret sig . herom meddeelt Underretning,

tilligemed Gjenpart af det Schema, hvorefter de i ethvert
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1830. Syssel ere blevne indrettede. Tillige anmodes Hr. Amtm.

^^j^ om, ved Deres aarlige Indberetninger at indberette,

hvorvidt Mandtalsbogerne ere befundne forte i behorig

Orden. — Rentekammeret den 22. Mai 1830 ^.

E

29. Mai. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand over Island, Amtmand Krieger, ang.

Evalnationen ved Embedsmænds Extrapaabnds-.

Angivelse. Khavn den 29. Mai 1830! — Original

i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 138.

I Anledning af et af den constiluerede Landfoged

i Island, Krigsassessor Ulstrup, ved Indsendelsen af det

af ham allerund. aflagte Jordebogskassc- Regnskab for

Aaret fra 1. Augusl 1828 til 31. Julii 1829, fremsat

SpOrgsmaal om, efter hvilken Regel de i Island extra-

paabudspligtige Embedsmænd, som oppebære deres

Indkomster i Naturalier, have at evaluere samme til

Penge i deres aarlige Angivelser, har Hr. Amtm. i be-

hagelig Skrivelse af 27. Febr. d. A., hvorved ovennævnte

Regnskab tillige hertil indsendtes, andraget paa, at dette

Spcirgsmaal maatte blive afgjort ved Kammerels Reso-

lution, og har De derhos ytlret, at, ihvorvel det efter

Capitelslaxternes Indforelse der i Landet kunde være

rimeligst, at denne Taxt, som skal angive en Middel-

priis for alle Varer sammesteds, blev lagt til Grund

for Beregningerne, saa finder De dog, at delte ei med

Billighed kan fordres, naar Vedkommende ikke for

deres i Varer modtagne Indtægter have kunnet opnaae

den ved Taxien ansatte Pengeværdie.

I tjensll. Gjensvar herpaa skulle vi ikke undlade

al melde Ilr. Amlm. til beha^elii' Efterretninc;, o" den

derefter forncidne Bekjendlgjcirclse for Krigsassessrf>r

Ulstrup samt ovrige Vedkommende, at, da Forordn, af

O s. D. ligelydende Skrivelse til de andre Amtmænd. —
Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 116—117.
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14. Mai 1768 og Kammerets Skrivelse til Sliftamtmand

Thodal af 24. Mai 1775, som indeholder de nærmere

Forskrifter for Paabuddets Ydelse, ikkuns i saa Hen-

seende fordre, at Vedkommende have aarligen over

Bel5bet af deres Iivert Aar virkeligen havende Indkomst

at gjore saa nbie Angivelse, som de, naar forlanges,

edeligen kunne bekræfte, hvorpaa ogsaa Angivelserne

udlrvkkeliiien maae clausuleres, samt da Forordn, af

10. Juli 1817, hvorved Capitulslaxtcr indfdres i Island,

ikke deri gjor nogen Forandring, men blot i Hensyn til

Skatler og Afgifter fastsætter, at samme skulle betales

efter Capilulstaxlen, naar de ere bestemte i Nalural-

produkter, men ikke af Vedkommende udredes i det

saaledes fastsalte Naturale, saa fdlger deraf, hvilket og-

saa er antaget i Kammerels Skrivelse til Stiflamtniand

Hoppe af 7. Mai 1825, belræfTende Exlrapaabuddet for

Sysselmanden i Arnæs Syssel, at ikke Capilulstaxtons,

men Naluralprodukternes virkelige Pengeværdie, eller

hvortil de af Vedkommende ere udbragte, hvad enten

delte er over eller under Capilulslaxten, maa blive Regelen

ved Angivelsen. — Ved Overøvrighedens Alteslalioner

paa Angivelserne, samt ved Beregningens Opgjorelse,

haves ailsaa i ovennævnte Henseende ikkuns at paasees,

3t Indtægterne, saavel i Penge som Naturalier, ere op-

givne efter deres virkelige Værdie, og at Naturaliernes

Ansættelse til Penge svarer til hvad de kunne antages

si- være udbragte til. — Rentekammeret den 29. Mai

^830,

Rentekammer,- Skrivelse til Amtmanden over 29. Mat.

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Ophævelse af

Maudslaan og andre Hoverie -Præstationer paa

Thingfire Klosters Godser, Khavn den 29. Mai

1830. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 128.

Efter at være ved Hr. Amtm.' behagelige Skrivelse

af 3. Februar d. A. meddeelt Betænkning, betræffende

/X fi. 33
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1830. de for Thingcire Klostergods i Jordebogen af 1760 an-

Xr^7*r^ fbrte Præstationer af Mandslaan, Hestelaan, Daaslaalter
29. Mai. * ' ^

og Riisheste, hvorfor ingen Rigtighed har været aflagt

ved Regnskaberne for Adminislralionen af bemeldte

Klosters Jorder, maa Kammeret bifalde, at Paastand om
- Mandslaan, Hestelaan og Riisheste, hvilke Ydelser efter

den meddelte Oplysning ikke mt^e præsteres, hverken

af bemeldte Klostergods eller af andre Godser i Nord-

Amtet, bortfalder, hvilket vf ikke skulde undlade herved

tjensll. at tilmelde Hr. Amlm. til behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjbrelse for Administrator B. Olsen.

Rentekammeret den 29. Mai 1830.

29. Mai. Rentekammer -Skrivelse ti! Amtmanden over

Islands INord- og Oster -Amt^ ang. Beregning af

Indsvinding paa Thingore Klosters Indkomster.

Khavn den 29. Mai 1830.
—

^Rentek. Isi. Copiebog

8, Nr. 129.

Efter at have modtaget Hr. Amtm.' behageh'ge Be-

tænkning af 3. Febr. d. A., med Hensyn til den af Ad-

ministrator for Thinadre Klosters Gods, B. Olsen, i de

af ham aflagte Administrations- Regnskaber beregnede

Indsvinding paa det af bemeldte Klosters Gods indcas-

serede SmOr og Tælle, skulde vi ikke undlade herved

tjcnstl. at tilmelde Hr. Amtni. til behagelig Efterretning

og videre Bekjendlgjé^relse for Administrator B. Olsen,

at Kammeret ikke kan fritage ham for Betalingen af det

ham ved den 7. Posts 1. og 2. Art. af Annotationerne

i Regnskaberne for Aarene fra Fardag 1821 lil Fardag

1826 udsalte Ansvar af iaJt 26 Rbd. 36 Sk. S. og T.

for formeget beregnet Indsvinding efter Regnskaberne

for Aarene fra Fardag 1823 til Fardag 1826 paa det

indcasserede Smdr og Tælle, hvorimod det(e Belob

ham maa tilsvares og beregnes til Indtægt i hans Regn-

skab for indeværende Aar. Derimod tilslaaer Kammeret

ham efter de oplyste Omstændigheder for Fremtiden
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en Indsvinding af Vs Procent af den indcasserede

Tælle, og 5 Procent i det hoieste paa Smorret, hvilken

Indsvinding dog alene maa beregnes af Qvildeleie-

smorret, forsaavidt dette virkeligen oplægges og gjemmes,

men ikke tillige af det Smi^r, der maalte erlægges i

Landskylder, ligesom ei heller af det Smdr, der erlægges

til Klosterpræsten og Degnen i Contingenter eller Sa-

lairer. Og maa forbvrigt dette Omdrag ikke passere

til Udgift i Regnskaberne, forinden Administrator dertil

efter befindende Omstændigheder er af Hr. Amtm. med-

deelt forneden Tilladelse. — Rentekammeret den 29.

Mai 1830.

1830.

29. Mai.

Kongelig Confirmation paa Regulativ for en ^

oeconoraisk Fond for Vester -Amtet Khavn den

4. Juni 1830. — Canc. 3. Dep. Registr. 1828-1830, 393

(1830, Nr. 1558). Jeviif. Coll. Tid. Ibr mo, S. 537; .Fogtm.

(Algreen-Ussing) VII. 13, S. 190. — Regulativet selv er paa

Dansk indrykket i Cancelliets Forestilling til kgl. Resolution

2. Juni 1830, hvori befales, at ^jndbemeidte Regulativ for det

i Vester-Amtet i Island stiftede oeconomiske Fond bliver

aldeles gratis at forsyne med Vor allerh. Stadfæstelse" (Canc.

3. Depart. Forestillinger 1830, Nr. 51). OriginaU Gjenpart,

verificeret af Amtmand Thorsteinson i detforr. Rentek. Archiv; —
trykt i Coll. Tid. 1830, S. 537-539; Fogtm. (Algreen-Ussing) VII.

13, S. 196—198. — Islandsk: Original-Aftryk, to Blade i

4*°., med vedfciiet kort Beretning til Udgangen afAar 1830. —
Skiinir, ny dbindi hins islenzka békmentafélags. Khbfn 1832.

V, 112-114.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at eftersom hos

Os er bleven ansogt og begjært Vor allern. Confirma-

tion paa vedheftede Regulativ • for en for Vester-Amtet

paa Vort Land Island oprettet oeconomisk Fond, saa

vilie Vi allern. have confirmeret og stadfæstet, ligesom

Vi og hermed confirmere og stadfæste samme. For-

bydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet

83«

Juni
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1830. staaer, Hinder at gjSre. — Givet i Vor kgl. Residents- '

4. Juni. Stad KjObenhavn den 4. Junii 1830.

2

Regulativ for en oeconomisk Fond for Vester-

Amtet.

Da nogle patriolisk-sindede Mænd i Vester- Amtet,

og blandt disse Kjobmand Fred. Svendsen af Onunder-

fjord især, have forenet sig om, med givne Bidrag at

grundlægge en oeconomisk Fond for samme Amt, samt

have overladt til mig at forfatte et dertil sigtende Re-

gulativ, saa fastsættes hermed, i Forhaabning om Hans

Majeslæt Kongens allern. Stadfæstelse, Følgende:

1) Fondens Midler, som til Dalum beliibe 250 (to

Hundrede og halvtredsindstyve) Rigsbankdaier rede Solv,

og ere indbetalte i den kgl. islandske Jordebogskasse,

maae ei opsiges eller til Udbetaling anvendes ; ei heller de

frivillige Bidrag til Fonden, som herefter indkomme og

blive indbetalte i samme Kasse. — 2) Renten af Fondens

Hovedstol skal derimod aarligen anvendes som Præmie

eller Beldnning til Befordring af Jorddyrkning, Fiskerie

og Husflid, samt overhovedet til Befordring af enhver

hvilkensomhelst nyttig og for det Almindelige vigtig

Næringsvei. Hvis ingen Præmier uddeles i el Aar,

bliver den besparede Rente af Hovedstolen at henlægge

til den faste Capital, efter næst foregaaende §. — 3) Ad-

gang til Præmien staaer aaben for Alle og Enhver, dog

især for fattige, men stræbsomme og sædelige Mænd

af Bondestanden. Ingen Præmie maa være mindre end

5 Rbd. r. S., men vel storre, hvis Fondens Midler til-

lade det, og det ellers befindes, at den Præmiesogende

har gjort sig fortjent til en slcirre Belønning. — 4) Ingen

Præmieæskning maa antages eller komme i Betragtning,

som ei er skriftlig attesteret af en enten geistlig eller

verdslig Embedsmand, samt af en anden bekjendt god

Mand af Bondestanden. De Attesterende bor paa Ære

og Samvittighed bevidno, at de personligen have taget
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den Ting i Oicsyn, for hvilken Præmie ansoges, og at 1830.

del derved er befundet, at sammes Beskaffenhed slem- 4. Juni.

mer med den i Ånstigningen derom meddelte Forklaring.

De maae ei være den Præmieæskendes Beslægtede eller

Besvogrede saa nær som i Sideliniens anden Grad. —
5)* Præmie-Æskningerne indsendes til Amtmanden i

Vester-Amtet, som dernæst overlægger, saml efter bedste

Skjdnnende og Samvittighed beslutter med Fondens anden

Bestyrer, om og hvorvidt derpaa er at reflectera. I

Tilfælde af Dissents imellem Bestyrerne, er Amtmandens

Stemme gjeldende. — 6) Amtmanden i Vester-Amtet og

den Sysselmand i samme Amt, som boer nærmest ham,

skal altid være Fondens stadige Bestyrer og maa ei

undslaae sig derfor. De skulle holde en særskilt Pro-

tokol for Bestyrelsen, hvori indfores de Breve, der ved-

komme Bestyrelsen, saavel som og et aarligt Regn- -

skab for Fondens Indtægter og Udgifter, Af Regnskabet

indsende de aarligen en Extrakt til vedkommende kgl.

Collegium. Forcivrigt er det dem tilladt, at dele For-

retningerne imellem sig, men ere begge in solidum an-

svarlige for Bestyrelsen. — 7) Regulativet foranstalte

Bestyrerne bekjendtgjort ved Trykken; ligeledes en

aarlig Beretning om de uddelte Præmier, og de vigtigste

Omstændigheder derved-, hvis forovrigt, i den sidste

' " ™ 1. — - m — «

O § 5 Og 6 ere i omvendt Orden i Cancelliets Forestilling,

samt i Collegial-Tidenden og Reskriptsamlingen, mod den

oprindelige; ligeledes ere enkelte Udtryk noget forandrede.

Her fblges den Text, der er kongelig confirmeret,

^) Beretninger om Vester-Amtets oeconomiske Fond ere deels

særskilt udgivne, deels indrykkede i Tidsskrifter og Blade.

Særskilt findes: 1) Augl^si'ng um vesturamtsins opinbera

biiskapar fjårsjdb fyri arin 1827 til 1839, utgefin af stj6rn-

endum ens sama amtmanni B. Thorsteinson R. af D. og

s^slumanni S. Schulesen i Snæfellsness syslu. ViSeyjar kl.

1839. prent, å fjårsj6bsins kostnab. 16 S. 8". — 2) Åug-

lysi'ng um vesturamtsins buna()ar-sj6& fyri årin 1839 og

1840, iltgefin af stj6rnendum ens sama amtmanni B. Thor-

steinson R. af D. og syslumanni S. Schulesen i Snæfells-

ness syslu. Vi&eyjar kl. 1841. 16 S. 8"«. — 3) Augl^smg
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1830. Henseende, Lejlighed gives til en slig Bekjendtgjorelse

4. Juni. her i Landet. — Islands Vester-Amts Contoir, Stappen,

den 15. Novembr. 1828.

[undertegn.] Thorsteinson.

Reglugjbr?) fyrir einn occonomiskan fjårsj6b fyri

Vestur-amtib å fslandi, sainin af amtmanninum sama-

sta&ar {)ann 15. Novbr. 1828, en af konunglegri Hålign

allranå?). sta&fest J^ann 4. Junii 1830.

pareh nokkrir f5&urlands-vinir i Vestur-amtinu, mebal

hverra sérilagi kaupmaBur Frederik Svendsen å On-

undarfirbi, hafa koinib ser saman um, mcb gefnu tillagi,

at slipta einn oeconomiskan fjårsj6& fyri sama amt, og

ura vesturamtsins buna&ar-sj6& fyri årin 1841, 1842 og

1843, utgéfin af stj^rnendum ens sama konferentsråbi og /

amtmanni B. Thorsteinson R, af D. og Dbrm. og syslu-

manni A. Thorsteinson i Snæfellsness syslu. "Vibeyjar kl.

prentub å sj6&sins kostnab. 1844. 16 S. 8^°. — 4) Aug-

lysing um vesturamtsins bunabar-sj6& fyrir årin 1844 og

1845, samin af stj6rnendum ens sama konferentsrå&i og

amtmanni B. Thorsteinson, R, af D. og Dbrm. og syslu-

manni A, Thorsteensen i Snæfellsness syshi. Reykjavik,

prentub å sj6bsins kostnab 1846. 8 S. 8to. — 5^ Augl^sing

um vesturamtsins buna£)ar,-sj6c) fyrir årin 1846, 1847 og

1848, samin af stj6rnendum ens sama, konferentsråbi og

amtmanni B. Thorsteinson, R. af D. og Dbrm, ogsettum

syslumanni i Snæfellsness sys]u umbobshaklara J>.
Sivertsen.

Reykjavik, prentu& å sjd&sins kostnab 1849. 8 S. 8'**-

jevnf. Gest. Vestfirbing. I, 40—41. — I Tidsskrifter og

Blade findes: 1) Agrip af buna&arsjd&s-reikmngum vestur-

amtsins um årin 1849 og 1850. Sami?) af amtmanninum

i vesturamtinu og syslumanninum i Snæfellsness syslu>

indrykket i Ny Tftindi 2. Juni 1852, Nr. 12-13, S. 46;

— 2) Agrip af bunabarsj6c)s-reikmngum vesturamtsins um

årin 1851—52 og 1858—54. samib af amtmanninum i

vesturamtinu og syslumanninum i' Snæfellsness syslu, i

pj6Mlf. IX. år, Nr. 11-12, S. 43-44 (7. Febr. 1857). -

Den 31. Decembr. 1854 var Fondens Størrelse 3011 Rd.

48 Sk. Capital, Renter 114 Rd. 64 Sk., Gjæld 8 Rd.

.52 Sk.
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hafa falib mer å hendur ac) semja eina J)ara&liitandi 1830.

reglugjorf), svo akvar^iast hermed, i von um konungi. 4. Juni.

liålignar allranåfe. sta&festing, eplirfylgjandi

:

1) Fjårsjé&sins eign, a£ upphæb til datum 250 (Ivo

hundrub og fimmt(u) n'kisbånkadalir reibu silfurs, sem

borga&ir eru i Islands jar()ab6karkassa, må ei uppsegja

eba ti! borgunar brdka. Ei heldur })eim gefnu tillbgum,

er lil fjårsjé&sins héreptir innkoraa, og i sama kassa inn-

borguc) ver&a. — 2) Henlå af fjarsjo&sins b5fu()st61 skal

hinsvegar årliga briikasl, sem premia e&a verblaun, til

ab framkvæma jar()ar-rækt, fiskiri, hiisligar handi&nir,

og yfirhofub hvernsemhelzt nytsamligan og almenningi

ari&andi nærfngarveg. Kf premia ei er litdeild eilt e&a

annao år, å ab leggja j^å sporubu rentu til fjårsj6&sins

hofu&sléls, samkvæml næst undangenginni grein. —
3) Ollum yfirhofub er gefib leyfi ab sækja um prcmiu,

en 1)6 sén'lagi fåtækum, framkvæmdarsijmum og råb-

vbndum monnum i bænda-stétt. Engin premia må vera

minni en fimm nkisbånkadalir reibu sili'urs, en meiri

ef fjårsj6&sins efni leyfa })a&, og [)a& ab obru leyli er

ålyklab, ab så, sem sækir um premiu, hafi forf)éna() a&

cifelast stærri verblaun. — 4) Engin premiu -6sk må til

ålits koma, sem ei er skrifub og vilnisfest af geistligum ^

t'ba verbsligum embæltismanni, og j^arhjå af einum al-

kendum g6bum manni i bændastandi. {)eir sem vitnis-

burbinn gefa skulu uppå æru og samvizku vitna, ab

l>eir sjålfir hafi séb t)ann hlut, fyrir hvern um premiu

er bebib, og ab J)eir })annig hafi sannfært sig um. ab

hlutarins åsigkomulag sé samkvæmt J)vi, sem J)arum

ei' sagt i b6narbréfinu. {>eir megu ei vera J)eim, sem
um verblaunin bibur, svo nær skyldir eba mægbir, sem

^ sibuiinunnar Sbrum grab. — 5)' Amtmaburinn i Vestur-

amtinu, og så syslumabur i sama amti, sem byr næst

honum, skulu sifeldliga vera fjårsj6bsins stj6rnarmenn,

og megu ei skora sig undan {)v(. |)eir skulu halda b6k

O § 5 og 6 ere her i den oprindelige Orden Qevnf. S. 317,

Anm. 1). .
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1830. dtaf fyri sig, yfir s(n sljérnarverk, og Jjari innfæra cill

4. Juni. J)au bréf, er vibkoma slj6rninni, sem og reikning årliga

yfir fjårsj6&3ins innlektir og i'ilgiftir. Af reikm'ngnum

senda J)eir årliga utdrålt til vi&komandi koniingligs

slj6rnar-rå&s. Ah cibru leyti er Jjeim leyft ah skipia

sijérnarverkum milli sfn, en bå&ir séu jafnansvarligir

fyri s(j6rninni. — 6) Premiu-6skirnar sendasl ainlmann-

inum i Veslur-amlinu, sem, åsamt hinum s(j6rnara fjår-

sjébsins, eptir bezlu vilund og samvizku, yfirvegar og

alyklar, hvort nokkub og hvab vftara sé l}arvi& ab gjcJra.

Ef sljornarana ågreinir, gildi meining og ålyklan amt-

mannsins. — 7) fjessa rcglugjorb skuluj)eir iåta prenla,

og opiriberliga auglysa, I/ka arliga sk^rslu um })ær veittu

premiur, og J)ær markverbuslu J)araMiitandi krmgum-

slæ&ur, ef afe cibru leyli åsigkomulag leyfir ab sHksibar-

nefnd auglysing hér geli haft stab^

'3 I Original - Aftrykket (^men ikke i Ski'mir 1831, skjandt

den har ligelydende Datum og Underskrifter) er følgende

Bemærkning tilfciiet: ^^pess er ab geta, ab fjårsjébsins eign

vife fessa års (o: 1830) utj^aungu er 537 Rbd. r, s. —
Heraf eiu 500 Rbd. r. s. innborgabir i hinn konungliga

islenzka jar?)ab6karkassa, m6ti 4 procent rentuberandi

obligationum
; f)eir 37 Rbd, r. s. er af gånga eru ætlabir

fyrst um sinn til småvegis åtgipta, er kunna fyrir ab ialla.

Flestir veraldlegir embættismenn og kaupmenn i Vestur-

amtinu hafa veitt fjårsj6bnum stærri eba minni styrk i

penmgum, Hka låeinir menn af geistlegri og bænda stétt.

En eins og så framkvæmdarsami fbburlandsvinur, kaup-

mabur Fred. Svendsen å Onundarfirbi, er J)essa sj6bs fyrsti

stiptari, svo hefir hann og meb st6rgj«funi aukib hann

meb hartnær pf^i'tum, eba hérumbii 324 Rbd. r. s. —
Honum fyrst og fremst ber [lessvegna heibur og t)akklæti

fyrir [)å nytsemi, er [lessi sj6bur seinna meir mun af ser

leiba. — Islands Vestur-amts Contéri, Stapaj fann 1. Januar

1831.

ThorsteinsoHj C. Magnusen,

Amtmabur i Vesturamtinu, S^slum. i Snæfellsness syslu^

Ridder af Dannebr.
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Cancellie-Sbrivelse til Amtmanden over Vester- 1830.

Amtet, ang. Betaling til en Distriktslæge for^^jiJIir

Uttderviisning i Vaccination. Khavn den 5. Juni

1830. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 1621-1622.

Foranlediget af Hr. Amtm.* Skrivelse af 6. Febr.

sidsll.j angaaende den af Distriictschirurg Hjaltelin ind-

givne Regning, til Belob 4 Rbd. Sbiv, for Skyds og

Diæter ved en Reise for at undervise el habilt Subjekt

i Vaccineringcri, skulde Cancelliet. efter desangaaende

at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer, herved

tjenstl. tilmelde Dem til behagelig Efterretning, at denne

Udgift bliver at udrede overeensstemmende med Reskr.

af 24. Marts d. A., § 6. — Det kgl. Danske Gancellie

den 5. Juni 1830

Rentekammer- Skrivelse til den constituerede 12. Juni.

Stiftamtmand over Island, Amtmand Krieger, ang.

midlertidig Ophævelse af Udforsels-Afgift fra Is-

land til Udlandet. Khavn den 12. Juni 1830. —
Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 153.

Flere af de islandske Handlende have anholdt om

en fornyet Ophævelse af den ved Forordn. Il.Septbr.

J81(i § 17 paabudne, men ved allerh. Resolution af 2,

April 1825 for de seneste 5 Aar allern. eftergivne Af-

gift af 5 Rbd. rede Solv pr. Commercelæst af danske

Skibe, som expederes directe fra Island til fremmede

Steder.

I Anledning heraf har Kammeret, i Forventning af

Hans Maj*" allerhoieste Approbation, tilladt, at fornævnte

Afgift endnu maa, paa Grund af de i saa Henseende

erhvervede Oplysninger, være ophævet for indeværende

Aar; hvilket vi ikke skulle undlade herved at melde

O s. D. Communication til Rentekammeret om det Amt-

manden givne Svar. Canc. 3. Dep. Brevb. sst. ' ^
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^830, Hr. Amlm. til behagelig Efterretning og videre Bekjendl-

'^^^^^^ gjcirelse for Vedkommende i Sonder- Amtet. — Rente-

kammeret den 12. Juni 1830

12. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Dimissi fra Skolen i Island. Khavn den

12. Juni 1830. — Original i Blspe-Archivet i Island.

-

Univers. Dir. Copieb. 1830, Nr. 540.

I Anledning af, at den fra Besseslad lærde Skole

i forrige Efteraar dimitterede Brynjulf Petersen fOrst

saa sildig ankom her tii Byen, at han ikke i Oklobr.

Maaned kunde stedes til Examen artium, har del philo-

sophiske Fakultets Decanus, Etatsraad Hornemann, gjort

Directionen opmærksom paa, at den Bekostning for

Universitetet og Tidsspilde for dets Lærere, som for-

aarsages derved, at Dimissi fra Island forst ankomme

efter at Examen til den befalede Tid er afholdt, i de

- fleste Tilfælde vilde kunne forebygges, naar det blev

paalagl de Discipler, som paa een Tid dimitteres fra

Bessested Skole, ogsaa paa een Tid at reise fra Island.

Da Directionen ikke kan Andet end tiltræde den

af Eta.tsraad Hornemann yttrede Formening, maa man

herved tjenstl. have Stiftscivrigheden anmodet om, i

Overeensstemmelse hermed behageligen at ville foran-

ledige det Forncidne. Den kgl. Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler den 12. Juni 1830.

15. Juni. Cancellie - Skrivelse til Rentekannineret, ang.

Visitatslon og Betaling for Præste Indsættelse.

Khavn den 15. Juni 1830. — Canc. i. Dep, Brevb.

1830, Nr. 1390.

Ligelydende Rentek. Skriv, af s. D. er afgaaet til Amt-

mændene med den fornodne Forandring. — Rentek. Isl.

Copieb. sst. Nr. 164—155.
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I behagelig Skrivelse af 29. f. M. har det kongel.

Rentekammer forlangt Gancelliets Betænkning i Anled-

ning af den herhos tilbagef()lgende Forestilling med 3

BiJag, hvori Provsten i Skagafjords Syssel paa Island,

J. Konradsen, i Anledning af den ved Reynestads Klosters

Kirke-Regnskaber for Aarene 1824, 1826 og 1 827 gjorte

Udsættelse, med f^ensyn til, al deri er forl til Udgift

1 Species aarlig til Provsten, som Visilatslon for be-

meldte Kirke, uagtet denne Lon, efter Anordn, af 17.

Juli 1782 § 16 og For, 20. Marts 1815 § 6 maa antages

at være 1 Rbd. S(5lv, har anholdt om: 1) at Visitations-

'

Icinnen maatle fastsættes til 20 Alen eller I Species

for hver Visitalion; og — 2) at der for hver Præste-

Indsættelse maatte af Kirken erlægges til Provsten 1

Species,

I Anledning heraf skulde Cancelliet tjensll. tilmelde

velbemeldte Kammer:

aå 1) at dette Collegium herover nærmere skal -

meddele sine Tanker, naar de fra samtlige Amtmænd
i Island forlangte Betænkninger, over el fra Biskoppen

indkommet Forslag til en nærmere Bestemmelse af den

Provsterne sammesteds tilkommende Visitalsltin, ere ind-

komne. — aå 2] at lang Praxis og N. L. 2—16—10

synes at hjemle denne Indtægt for Provsten. — Det

kgl. Danske Gancellie den 15. Juni 1830. *
^

Cancellie-Skrivelse til den const. Stiftamtmand i5. Juni.

' Amtmand Kriegcr, angaaende russiske Krigsskibes

forventede Ankomst til de islandske Farvande.

Khavn den 15. Juni 1830. — Ong. i stiftsarchivet

i Island. - Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 1779-1782.

Cancelliet er ved en Skrivelse fra del kongel. De-

partement for de udenlandske Sager underrettet om, at

tre russiske Krigsskibe, nemlig Fregatterne Anna og Prinds

af Oranien, saml Briggen Ajax, under Comraando af

(-•apitain Lilke, i disse Dage ere afseilede fra Cronstadt
for at gj5re et Ovelsestog i Farvandene om Island, og
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1830. at disse Skibe, der have de russiske Socadetter om-

bord, maaskee ville anibbe Ocn sbIv.
15. Juni, '

I Anledning heraf maa Collegiel tjenstl. have Hr.

Stiftamtm. annnodet om, at drage Omsorg for, at for-

bemeldte trende Skibe, forsaavidt de anlobe nogen is-

landsk Havn i Deres Embeds-Distriki, mcide den stOrst

mulige Velvillie, og al den Assistance, som maalte være

fornoden. — Det kgl. Danske Cancellie den 15. Juni

1830 \

24. Juni. Admiralitets- og Commissariats-Collegii Skri-

velse til Stiftamtmandskabet over Island, ang.

Forandring i Instraxen for Lodserne i Reykjavik

og Hafnarfjord. Khavn den 24. Juni 1830. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Marineministeriets A.dmi-

ralitets-Contoirs Copieb. 1830, Nr, 272.

Collegiet bifalder herved den Indskrænkning, som

efter Sliflamtmandskabets Indberetning af 8, Marts d. A.

er gjort i den under 1. Novbr. 1828 for Lodserne ved

Reykevigs og Ilavnefjords Havne udstedte Instrux's 16. §,

saaledcs, at den deri bestemte Nedsættelse i Lodspenge

kuns herefter alene ergjeldende for de i Island hjemme-

horende Transport- og Fisker-Farloier ^. — Admiraiitets-

og Commissarials-Gollegium den 24. Juni 1830.

26. Juni, Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Oversættelse af de til Island udgivne Anordninger,

. m. V. Khavn den 26. Juni 1830. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1830, Nr. 1865.

Del kgl. Rentekammer har med behagelig Skrivelse

af L f. M. tilstillet Gancelliet til Afgjorelse det hermed

'3 ligelydende Cancellie-Skrivelse er under s, D. afgaaet til

begge Amtmændene i Island, samt Communication til det

udenlandske Departement. Canc. 3. Dep. Brevb. sst.

^) Den her omtalte Forandring i Lods-Instruxen, $ 16, see

ovenf. S. 347, Anm. 1.
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tilbagefolgende Andragende med-Bilage, hvori den con- 1830.

stiluerede Stiftamtmand over Island blandt Andet har 26. Juni.

yttret, at den hertil igjennem den kgl. islandske Lands-

overret foranstaltede Oversættelse af de for Island

gjeldende Anordninger ikke længer synes at svare til

Oiemedet, og at det vilde være tilraadeligere at standse

med bemeldte Værk, og træffe de fornodne og hen-

sigtsmæssigere Foranstaltninger til de for Island givne

Anordningers Oversættelse og Trykning i det islandske

Sprog.

Cancelliet^ der ikke kan Andet end bifalde de

Grunde, hvorpaa dette Forslag er stOttet, maa være

enigt med den constiluerede Stiftamtmand, at den hertil

af den islandske Landsoverret besørgede Udgave af

Anordninger i det islandske Sprog ikke bcir forisættes.

Men Collegiet holder for, at der muligen kunde træfTes

en hensigtsmæssigere Foranstaltning for Eftertiden, end

den af den constiluerede Stiftamtmand foreslaaede Frem-

gangsmaade. Man antager nemlig, at de omhandlede

Anordninger, i Stedet for som hidtil at oversættes og

trykkes i Island, hellere maatte besorges herfra, muligt

ved en islandsk Oversættelse ved Siden af den danske

Text, thi foruden at de til Trykningen og Papiret med-

gaaende Omkoslninger ville blive ringere her end i

Island, undgik man herved den Ulempe, der maaskee

v*^de opstaae, naar Medlemmerne af bemeldte Lands-

overret vare af forskjellige Meninger om den rette Over-

sættelse. Det vilde derfor være hensigtsmæssigt, om
der, istedetfor at referere sig til de danske Anordninger,

bJev for Island redigeret særegne Forordninger, hvori

*^et for samme overflodige udelades', og den forncidne

Forandring foretages. Foruden at Lovene derved vilde

bJive mindre vildsomme, sparedes paa denne Maade

ogsaa meget Rum, da ofte mere end den halve Deel

«f en Forordning ikke er gjeldende for Island. — Med
Hensyn til Oversættelsens Besørgelse har Collegiet 'for-

visset sig om, at Geheime- Archivarius Finn Magnussen
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1830. vil være villig til at paatage sig dette Arbeide, og Ud-

7TT"*r-^ eifterne derved vil formenllia ikko kunne blive nogen
26. Juni. ^ & o

Hindring for den ovenmeldte Foranstaltning, naar denne

idvrigt findes at hava overveiende Grunde for sig. —
Forinden imidlertid nogen nærmere Bestemmelse tages

i denne Sag, skulde Cancelliet Ijenstl. udbede sig det

kgl. Rentekammers gode Tanker behageligen meddelte.

Det kgl. Danske Gancellie den i6. Juni 1830.

8. Juli. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Fordelingen af Grenj adarstad Fræstekalds

opsparede Indtægter. Khavn den 3. Juli 1830. —
Original i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Depait. Brevb.

1830, Nr. 1510.

Deres Heiærv. har i behagelig Skrivelse af 31. Marts

sidsti. andraget for Cancelliet, at De, efter at Præsten

til Grenjadarstad, Provst H. Scheving, var afgaaet ved

Doden den 6. Marts 1826, lod bemeldte Kalds Indtægter

sætte under Administration, indtil samme kunde tiltrædes

af Eftermanden J. Johnsen, der blev beskikket til for-

nævnte Kald den 13. Decbr. 1826, og at der paa denne

Maade af Kaldets Indtægter ere opsparede 38 Ubd.

37V2 Sk. rede Solv, hvilke De, paa delte Collegii for-

ventende Approbation, har foranstaltet reparterede til 3

af de fattigste Præster i Sysselet, saaledes, at Præsten

paa Thaunglabakke har faaet 12 Rbd. STVa Sk., Præsten

paa Helgastad 14 Rbd., og Præsten paa Svalbard 12

Rbd. rede S'6\y.

I denne Anledning skulde Cancelliet tjenstl. tilmelde

Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning, at den af Dem

trufne Foranstaltning herved bifaldes. — Det kgl. Danske

Gancellie den 3. Juli 1830.

8. Juli.
Gavebrev og Fundats af forhenværende Rep-

styrer Jon SigurSsson af Boggvistoåum paa Jorde-
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gods m. V. til Fattige i Defjords Syssel Dateret 1830.

d. 8. Juli 1830. — see kgl. Confirmation 14. Oktbr. 1831. "s^'XaT

L .

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, la. juii.

ang. midlertidig Fritagelse for Hitardals Præste-

kald fra at nnderholde enEIeemosynarins. Khavn

den 13. Juli 1830. — Original i Bispe - Archivet i Is-

land. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1830, Nr. 1600.

Sognepræsten for Hitardal Menighed paa Island,

T. E. Hjalmarsen, har i en hertil indkommen, med D.

H(5iærv.' Erklæring af 26. April sidsti. forsynet Ansogning

anholdt om, at han, ligesom hans Formand i Embedet,

maatte fritages for at underholde en Eleemosynarius,

eller udbetale af Kaldet de bestemte Eleemosynarii-

Penge.

Efter at denne Sag har været Hans Majestæt aller-

underd. foredragen, har Allerhoistsamme under 7. d. M.

allern. resolveret saaledes:

(fVi ville allern. have Præsten til Hitardal i Island,

Thorstein Erlandsen Hjalmarsen, i 3 Aar fra hans Em-

bedslillrædelse at regne, fritagen for at holde en Elee-

mosynarius paa Kaldet".

Hvilken allerh. Resolution man herved tjenstligst

skulde tilmelde D. Hciiærv. li! Efterretning og Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende. — Det kgl. Danske Cancellie

den 13. Juli 1830.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 20. juii.

og Oster-Amtet i Island, ang. Forslag til et Amts-

Physikats Oprettelse i Norder-Amtet. Khavn den

20. Juli 1830. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1830, Nr. 2165.
v

Hr. Amtm. har under 4. Febr. d. A. tilstillet Gan-

celliet en Ansogning, hvori Gand. med. Olafur Thor-

arensen gjentagende anholder om, at der for Nord-Amtet

1
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i Island maatte oprettes et Amts-Physikat, og dette

allern blive ham anbelroet.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med
det kgl. Sundheds-Gollegium, skulde Cancelliet tjenstl.

tilmelde Dem lil behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse, at man ikke finder nogen Forandring i

Organisationen af Medicinalvæsenet paa Island for Tiden

tilraadelig eller udfcirlig, og al altsaa Supplikantens An-

sdgning om et saadant Embede maa bortfalde. — Det

kgl. Danske Gancellie den 20. Juli 1830 ^

21. Juli. Kongelig Resolution ang. midlertidig Efter-

givelse af Udforsels- Afgift af islandske Varer,

som gaae directe til Udlandet. Frederiksberg

den 21. Juli 1830. — I Rentekammerets Forestilling

13. Juli bemærkes, at den ved kgl. Rcsol. 2. April 1825 be-

stemte Termin for Eftergivelse af Udfi5rscls-Af[;iften fra Island

til Udlandet var udlbben ved Slutningen af 1H29. Amtmændene

i Island havde bemærket, at Seiladsen fra Island til Udlandet

om Sommeren var tiltagen, hvorfor Hoppe og Johnsson havde

indstillet, at denne Afgiftsfrihed maatte vedvare til Opmuntring

for den for Island fordeelagtige Trafik med Udlandet, hvorimod

Amtmand Thorsteinson ikke ansaae Afgift af 6 Rbd. for

Commercelæst som trykkende, og mente derfor, at Tiden for

dens Ophævelse ikke behcivede at forlænges. — Rentekam-

meret havde ved Siden deraf under 28. Decbr. f. A. modtaget

Andragen{le fra de islandske KjObmænd, hvori de forklarede,

at Fisk var det eneste Produkt som kunde sendes directe fra

Island til fremmede Steder, men at Afsætningen hvert A ar blev

slettere i Spanien og Middelhavet, fordi at Fiskerieme fi'S'

Holland, Frankrig, Portugal og Spanien, ved de af vedkom-

mende Regjeringer bevilgede Opmuntringer og Begunstigelser,

nu dreves med langt stoire Kraft end forhen, hvorimod Frem-

mede der maatte erlægge Told. Som Beviis fremlagde de. en

') 8. D. Canc. Skriv, til Sundheds- Collegium, med Under-

retning om det Amtmanden meddelte Svar. Canc. 3. Dep.

Brevb. sst. Nr. 2166.
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Regning fra et Huus i Barcellona til Kj9bmand Knudtzon over

en Ladning af 600 Skpd. islandsk Klipfisk, som var solgt for

brutto 10,780 Pjastie, men gav netto kun 3,913 Pjastre. —
General-Toldkammer- og Commerce-Collegiet havde indhentet

Oplysninger fra den danske Consul i Barcellona, hvoraf frem-

gik, at Indførsels -Afgift af Fisk til Spanien i danske Skibe

omtrent udgjar Halvdelen af den Gjennemsnitspriis, hvortil

Fisken udbringes der paa Pladsen j da nu dertil kom Fragt,

Assurance, Provision m. m., var det begribeligt, at Netto-

provenilet næppe kunde dække Indkjtibsprisen. Kammeret

mente derfor at maatte anbefale, at Udftirsels- Afgiften af 5

Rbd. pr. Commercelæst maatte fremdeles være ophævet, indtil

maaskee en Handels-Convention med Spanien kunde komme i

Stand. — Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1830 B, Nr. 187.

Fogtm. CAlgreen-Ussing) VIL 13, S. 247—248.

Vi approbere allernaad., at Vort Rentekammer har

tilladt, al den Afgift til Vor Kasse af 5 Rbd. r. S. pr.

Commercelæst, som ved For. af li. Seplbr. 1810 § 17

er paabuden af Vore Undcrsaallers Handelsskibe, der

expederes directe fra Island til fremmede Steder, endnu

naaa være ophævet for indeværende Aar, og tillade vi

derhos allern., at bemeldte Afgift ligeledes maa bort-

falde for de fire fdlgeode Aar 1831— 1834. — Frede-

riksbers den 21. Juli 1830.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Udvidelse til Island af Forordninger m. v. fra

1827. Khavn den 27. Juli 1830. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1830, Nr. 2228* -30 Cblank i Brevbogen),

Som det kongel. Rentekammer bekjendt af dette

Collegii Skrivelse af 27. Mai 1828, har Canceliiet ind-

ledet en Brevvexling med vedkommende Autoriteter

) Denne Resolution er communiceret Amtmændene i Island

ved Rentek. Circulaire7. August 1830. Rentek. Isl. Copieb.

8, Nr. 21i2—214.

tX, 1$. 34
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1830. paa Island og Færiierne, angaaende hvorvidt de i be-

27. Juli. meldte Skrivelse omhandlede, gjennera delle GoUegium

i 1827 emanerede almindelige Anordninger, enlen ganske

eller med visse Modificationer, kunde være al gji5re

gjeldende der paa 0erne.

Ved at tilstille del kgl. Rentekammer samtlige der-

efter af Vedkommende afgivne Betænkninger, maa Gan-

celliet med Hensyn til de enkelte Anordninger bemærke

Folgende:

1) For. 7. Marts 1827, om Salair for H(5ieslerets-

Advokaterne og Landsoverrets-Prokuratorerne i de Ju-

stits-Sager, hvilke de udfOre som Actorer, maa upaa-

Ivivlelig være anvendelig lii Bedste for Hoieslerels-

Advokaterne, hvad enten de Sager, de som Actorer

udfore, have deres Oprindelse fra det egentlige Dan-

mark, fra Colonierne eller fra Island og Færcierne, da

Rettigheden er dem tilstaael uden nogen Indskrænkning

i saa Henseende. Denne Mening er og antaget i

HSiesteret, og de af Amtmand Johnsson i hans vedlagte

Erklæring fremsatte Grunde, hvorfor de islandske Sager

skulle være undtagne, synes ei heller af megen Betyden-

hed. Foruden al nemlig en Lov, som angaaer Proce-

duren i Hciiesteret og de Omkostninger, der forefalde

i Anledning deraf, eo ipso er gjeldende for Alle, der

bave Sager i Hoiesteret, ' vilde det derhos være lige

mod Forordningens Princip, om Advokaterne ved HOieste-

ret, der saa godt som aldeles ingen Indtægt have af

islandske Sager, i de af disse, som de efter Befaling

have at udfare, og som formedelst Procedurens Be-

skaffenhed ofte medfore særdeles Vanskeligheder, ikke

skulde nyde den Godtgjorelse for Arbeide og Bekost-

ninger, som det er fundet billigt at tillægge dem, naar

de udfore deslige Sager fra de civrige Provindser, hvor-

fra Advokaterne have de fordeclagtige Forretninger,

hvorpaa deres Subsislents grunder sig. En saadan

Undtagelse vilde desuden gjcire det forncident, al holde

en egenOmgangblandt Advokaterne for de faae islandske
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Actions-Sager, der forefalde, hvilket fra flere Sider be- 1830.

tragtet kunde medfore Ulempe. Da Cancelliet iovrigt 27. Juli,

maa ansee det cinskeligt, at der med flensyn til Ud- V^'"*^

betalingen af bemeldte Salair forholdes paa den Maade,

som det kgl. Rentekammer i behagelige Skrivelse af

29. Marts 18^8 og 15. Mai sidsti. har yltret sig villig

til at foranstalte, maa Cancelliet henstille til velbemeldte

Collegium, hvorvidt derom bor fastsættes Noget i det

allerh. Reskript, der i sin Tid vil blive al udstede an-

gaaende de Anordninger for 1827, som skulle cjbres

gjeldende paa Island. — Det er kun forsaavidt den

oftnævnte Forordning angaaer Overretterne, at det af

Cancelliet er sat under Sporgsmaal, hvorvidt den skal

gjores gjeldende for Island, hvorfor man ei heller omtalte

denne Forordning i den Skrivelse, hvori man udbad

sis Betænknini; af Amtmanden over Færoerne an^aaende

dem af de i 1827 udkomne almindelige Anordninger,

som maalle være at anvende paa bemeldte Oer, hvilke-

ingen særlig Overret have. — Af de fra Amtmændene

og Landsoverretten paa Island indkomne Erklæringer

vil det kgl. Rentekammer icivrigt erfare, at det allerede

er Brug at tillægge ei blot de Mænd, der i Juslitssager

udnævnes som Actorer, men og dem, der beordres

som Defensorer, et lidet Salarium. For. II. Julii 1800

§ 22 indeholder vel allerede Hjemmel herfor, men efter

samme skulde Salairet udredes af Juslitskassen, hvor-

imod det sees, at det nu udredes af den Skyldige,

eller af den Fond, som bærer Sagens ovrige Omkost-

ninger. Efter hvad der er forklaret, maa denne Praxis

vel og nu ansees som hensigtsmæssigere, og kunde

derfor formentlig ved Udvidelsen af den omhandlede

l^orordning faae fornoden Sanclion. Ogsaa synes det,

i Særdeleshed efter de af den forhenværende Stiftamt-

iiJand forklarede Omstændigheder, onskeligt, al Forord-

nnigen, forsaavidt Storreisen af det Salair angaaer, som
^'Ikjendes Actorerno, gjores^gjeldende, thi bemeldte Em-
bedsmands Erklæring viser, al der oftest tillægges dem

84*

1^
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1830. ringere Salair, og at dette efter Forboldene sammesteds

27. Juli. er ubilligt og til Skade; men uden Grændse saavel af

Maxinium som Minimum at ovtMiade det til Domstolene

at bestemme dets Stori'elso, turde, in specie paa Island,

være betænkeligt, hvorimod det udentvivl, naar det i

de vidtloftigere Sager kunde stige indtil 15 Rbd., vel,

efter Omstændighederne sammesteds, tcir antages, at

Actorerne faae nogenlunde Godlgjorelse. Derimod bor

Forordningen ved sin Udvidelse til Island formentlig

forandres saaledes, at ogsaa Defensorer nyde Salair,

da de ikke, som Prokuratorerne i Rigel, i de Sager,

for hvilke de nyde Betaling, kunne antages at have

Godtgjfirelse for den Byrde, at udfSre Defensions-Sager

uden specielt Vederlag. Delte Salair kunde maaskee

bestemmes ligesom for Aclorerne, nemlig fra 5 Rbd. Ul

15 Rbd. Scilv, thi har en Aclor ordenliigviis noget mere

Arbeide end en Defensor, kan dog Sagens Beskaffenhed

stundom fore til et modsat Forhold, og det kunde maa-

skee være stedende, om Defensorernes Arbeide blev

anseet ringere end Actorernes. Da desuden vel i Reg

len de samme Mænd bruges snart som Actorer, snart

som Defensorer, vilde det el heller være af nogen syn-

derlig Betydenhed, om de stundom erholde lidet rige-

. ligere Betaling end i andre Tilfælde. Forskjellen vilde

og ved sin Ubetydelighed faae et altfor minuticist Ud-

seende. — Endnu niaa Gancelliet bemærke, at dette

Collegium ikke tilfulde er underrettet om, hvorvidt den

Forskjel, som i Danmark gjbres paa de DeHnquentsager,

der forfolges paa Repartilionsfondels Bekostning, og

dem, som ikke saaledes udredes, paa lige Maade finder

Anvendelse i Island, og om Juslitskassen der ubetinget

træder i Sigt- og Sagefaldskassens Sted; i ethvert Til-

fælde kan dog den i For. 7. Maris 1827 § 3 opstillede

Regel uden Forandring anvendes, og i Hanseende til

Fuldbyrdelsen kunde der forholdes paa den i velbe-

meldte Rentekammers oveqnævnle Skrivelse af 15. Maji

sidsti. omhandlede Maade. — 2) Af For. af 23. Marts
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1827, hvorved Overovrighederne bemyndiges til at af- 1830.

gjcire visse Sager, kunne §§ I— 6 gjores cjeldende saavei 27. Juli

paa Island som paa Færderne, med den Forandring,

som flyder af, at det paa Island er For. 20. Januar 1797

§ 38 som træder i Stedet for For. 10. Julii 1795 §53,

saml af, at der i bemeldte Provindser ei bruges stemplet

Papir, eller findes ordentlig beskikkede Prokuratorer;

hvorimod Amtmanden, naar en faKig Mand maatte trænge

til en kyndigere Mands Hjælp ved sin Sags Udførelse,

kan beskikke ham en saadan til Forsvar, hvis han for-

ovrigt er qvalificeret til at erholde fri Proces, dog at

saadan fri Sagfører kun beskikkes i særdeles Tilfælde,

da ordenlligviis den Veiledning, Dommeren er pligtig

at give deh mindre Kyndige, naar denrie selv taler sin

Sag, maa være tilstrækkelig. Den saaledes beskikkede

Sagforer skal da tilkjendes et billigt Salair af Modparten,

naar denne findes pligtig at udrede Proces - Omkost-

ningerne, men forsaavidt han ei saaledes kan dommes,

eller i al Fald maatte findes uformuende til at udrede

det idømte Salair, bor det, efter Gancelliels Skrivelse

til Amtmændene paa Island af 2. Marts d. A., og hvorom

der under s. D. er meddeeli det kongL Rentekammer

Notits, udredes af Justilskassen ; horved kunde det vel,

af de Grunde, som Cancelliet under 2. Januar -næst-

afvigte har tilladt sig at fremsætte for det kgl. Rente-

kammer, indtil videre have sit Forblivende. lovrigt vil

det blive vedkommende Amtmand tilkjendegivet, at ingen

anden Expedition behoves i boneficerede Sager, end

Skrivelse til den Paagjeldende, hvori det meddeles

ham, at der er tilstaaet ham fri Proces i den navngivne

^ag for fyrste Instanls, samt Ordre til en Sagforer,

hvor en saadan skal udnævnes, hvorom da den bene-

ficerede Part erholder Underretning. — Paragrapherne

17 bor formentlig aldeles bortfalde. Vel har den
forrige Stiftamtmand paa Island formeent, at § 15 der

^unde anvendes, men hvis en Fremmed af den mosaiske

Troesbekjendelse skulde faae Lyst til at bescige Island,
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1830. kunde han vel fcirst s5go den fornødne Tilladelse her.

27. Juli. — § 18 kan ikke finde anden Anvendelse der, end

"""""^"^^paa MeddeU^Isen af Beneficier. — Derimod bbr § 19

formenlh'g cjbres cjeldende, og derunder for Island fast-

sæltes, hvad tildeels allerede er Praxis, og hvad Amt-

mændene oftere have andraget paa, at Reglerne for

* Myndigheds og Fuldmyndiglieds Erhvervelse skulde

være de samme, som Christian V.' Danske og Norske

Lov foreskriver. De under Litr. g nævnte Bevillinger

blive paa Lsland nalurligviis at udstede af Stiftamt-

manden sammesteds. — Paragrapherne 20 og 21 blive

formentlig ogsaa anvendelige, dog den forslnævnte med

den Modification, som flyder af, at Island og Færoerne

ere frie for Brugen af stemplet Papir. — Hvad §§ 22

og 23 angaaor, da kunne disse nalurligviis ei finde An-

vendelse paa bemeldte Oer. — Ogsaa Forordn, af 23.

Marts s. A., hvorved Biskopperne bemyndiges til at be-

vilge nogle Undtagelser fra Confirmations-Anordningerne,

Iroer Cancellict at kunne gjcires cjoldende paa Island

med den Modification, at don Kundskabsgrad, som Bi-

skoppen har at fordre, for at give et Barn Dispensation

fra den sædvanlige Confirmations - Alder, sammesteds

bliver at bedcimme efter hvad der angaaende Ungdom-

mens Underviisning paa Island er forordnet. — 3) For.

30. Marts 1827, om LandsforviisningsslrafTens Ophævelse,

formener man ligeledes at burde gji^res gjeldende, dog,

forsaavidt Island angaaer, med den Undtagelse, som

flyder af, al nogle af de i samme nævnte Artikler af

Danske Lov, eller de til samme svarende Artikler i

Norske Lov, ikke ere anvendelige paa bemeldte Land,

samt med de Modificationer, der ere en Folge af Hcskr.

3. Maji 181 C), og med det fornodne Tillæg, efter hvad

Amtmand Johnsen i sin vedlagte Erklæring har yttret med

Hensyn til Landets egne Love. — 4) Af Plak. 6. April

1827, angaaende en nærmere Bestemmelse i den ved

For. 10. Julii 1795 § 55 foreskrevne Betaling til For-
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ligelses-Gonimissionerno m. v., kunne ligeledes §§ 1 og 2 1830.

gjores cjeldendo, dog med Henhold til For. 20. Januar 27. Juli.

1797 § 40, istcdelforFor. 10. Julii 1795 §55, hvorimod
^'""''"^

§ 3 niaalle bortfalde. — 5) Plak. 24. April s. A., ang.

Afsoningen af Boder under 1 Rbd. Scilv, kunde for-

mentlig udvides til Færoerne, men ei til Island, hvor-

imod Cancelh'el formener, at — 6) For. 23. Maji s. Å.,

angaaende nærmere Bestemmelser med Hensyn til Ægte-

skaber, som indgaaes efter erhvervet Skilsmissedom,

kunde gj6res gjeldende paa begge Steder. — 7) For.

7. Junii 1827, angaaende adskillige Forholdsregler til

Betryggelse for Umyndiges og andre under offentlig Be-

styrelse eller offentligt Tilsyn staaende Midler, finder

Cancelliet ikke egner sig til Anvendelse paa noget af

Stederne, hvorimod der dog for Færcierne kunde ud-

virkes en Bestemmelse i denne Henseende, efter hvad

Amtmanden i hans vedlagle Erklæring angaaende denne

Forordning har indstillet. — 8) Plak. 12. Junii 1827,

angaaende en nærmere Bestemmelse og Forandring ved

Lovens 6— 13— 3, kunde formentlig gjores gjeldende,

ddg paa Island med den Modificalion, at den i ResoL

3. Juni [r. Mai] 18IG foreskrevne Straffemaade anvendes

der, i Stedet saavel for Fængsel paa Vand og Brod

som for Arbeide i Forbedringshuset. — 9) Med Hensyn

lil For. 7. Novbr. 1827, angaaende Betaling for de At-

tester, som udfærdiges af Præsierne, formener Cancelliet,

al denne vel kunde gjores anvendelig paa Fær(3erné;

hvad derimod deres Anvendelse paa Island angaaer, har

Cancelliet fundet det fornodent desangaaende nærmere

at brevvexle med vedkommende Autoriteter, og vil

Cancelliet ikke undlade i sin Tid, forinden nogen Be-

stemmelse derom tages, at udbede sig det kgl. Rente-

kammers Tanker behageligen meddelte. — 10) Plak.

21. Decbr. 1827, angaaende Omkostningerne paa cri-

minelle Arrestanters Vadskj kan vel udvides til at gjeldo

for Færoerne, men ei for Island.
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1830. Med disse Bemærkninger skulde Cancelliet herved

"o^T^TT^ tjensll. udbede sig det kgl. Rentekammers Betænkning
£1 % Juli*

i denne Sag beliageligen mcddeelt ved Bilagenes Til-

bagesendelse. — Det kongelige Danske Cancellie den

27. Julii 1830.

27. Juli. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Udvidelse af nogle Anordninger til

Island. Khavn den 27. Juli 1830. — Canc. s. Dep.

Brevb. 1830, Nr. 2228*-- 30 Cblank i Brevbogen).

Ved under 15. Novbr. 1828 al meddele Cancelliet

Deres Betænkning om, hvorvidt de her igjennem i Aaret

1827 udkomne almindelige Anordninger kunne være at

gjcire gjeldende paa Island, har [lr. Amtm. blandt Andet

bemærket, at For. 7. Novbr. 1827, angaaende Betaling

for de Attester, der udfærdiges af Præster, [ikke], ligesaa

lidet som Plak. 23. Novbr. s. A., om Midler til at fremme

^
collegiale Expedilioners Lcisning, nogensinde er Dem
lllhændekommet.

Idet Cancelliet derfor tjenstligst fremsender med-

følgende 20 Exemplarer af sidstnævnte Plakat, for i

Ovcreensstemmelse med dette Collegii Skrivelse af 27.

Mai 1828 behageligen at foranstaltes publiceret som

gjeldende paa Island, skulde man derhos, forinden nogen

nærmere Bestemmelse tages om, hvorvidt Forordn. 7.

Novbr. 1827, hvoraf indsluttet medfblger et Exemplar,

kunde være at anvende der paa Oen, Ijenstl. udbede

* sig Deres Betænkning behageligen meddeelt. — Det

kgl. Danske Cancellie den 27. Julii 1830 ^

10. August. Kongelig Resolution ang. Beretning om Tul-

kan- Udbrud udenfor Reykjanes. Frederiksberg

O s. D. Canc. Skriv, til Biskoppen over Island, hvorved

ttnskes Betænkning om For. 7. Novbr. 1827 ang. Præsters

Attester. Canc. 3. Dep. Brevb. sst..
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den 10. August 1830. — I Rentekammerets Fore- 1830.

stilling 3. August berettes, at omtrent i Midten af Marts Maaned ^0- August,

blev en stærk Rag bemærket at opstaae fra Havet, sydvest

for Forbjerget Reykjanæs i Guldbringe Syssel. Denne R6g

saaes næsten daglig i 2 Maaneder, og saaes i stille og klart

Veir til en betydelig Hciide, men -i mSrkt Veir som en sort

Sky, Tillige fandtes en stor Mængde jrjennembrændte Steen,

Pimpsteen i stSrre og mindre Stykker, tildeels som Aske, deels ^

flydende paa Stien og deels ved Strommen oplsastet paa Land,

ligesom ogsaa den i samme Tid ved Kysten fangne Fisk, der

var usædvanlig mager, bemærkedes at have slugt en stor Deel

saadanne Steen. Efter Stiftamtmandens Anmodning begav Ad-

junkt Bjcirn Gunnlaugsson sig til den sydlige Deel af Guldbringe

Syssel, for at bestemme geographisk Beliggenheden af det Punkt,

hvor Phænomenet viste sig. Han saae imidlertid ikke RGgen

i de 13 Dage han opholdt sig der paa Kysten, men ved at

samle flere Beretninger, og sammenholde disse med de af ham
paa Svibholt anstillede Beregninger, er han kommen til det

nogenlunde bestemte Resultat, at Regen hidrcirer fra en Vulkan,

som er udbrudt under 03" 29' 54" nordlig Brede og 25° 57'

16" Længde vestlig for Paris, i Nærheden af det saakaldte

Blinde- Fuglcskjær, omtrent JO Mile fra Land og muligen paa

samme Sted, hvor i Aaret 1783 en Oe, den saakaldte Nybe,

opdagedes, der Aaret efter forsvandt. Skjondt Vulkanen, efter

have brændt i 3 Maaneder, maa antages at være ophort, har

Amtmanden dog anseet det af Vigtighed for de Sofarende at

4ende Punktet, hvor den fandtes, da det ikke er usandsynligt,

den har efterladt sig blinde Skjær, og da Gunnlaugssons

Beregninger muligen kunde være brugbare ved Udgivelsen af

Søkortene, har han, tillige efter Sidstnævntes Onske, andraget

at hine maatte blive Directeurerne for Sbkort-Archivet til-

stillede. - Efter Amtmandens Beretninger vare Rygter i Ora-

It^b om Udbrud af de «stlige Jfikler, men af Reisende modtog

^iin kun beroligende Efterretninger i denne Henseende. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1830 B, Nr. 212,

Har været Os alierund. forelagt, og finder det Vort

^»nerhciieste Bifald, at indbemeldte Beregninger tilstilles

^ort S(5kort-Archiv til eventuel Afbenyttelse. — Frede-

riksberg den 10. August 1830.
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'<S30. Cancellie- Plakat for Danmark, ang. Afdrags-
lo^August.

Ophævelse mellem Danmark og de osterrigske

Stater. Khavn den 10. August 1830\ — Publi-

ceret ved Landsoverretten i Island den 0. Decembr. 1830 og

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1831. — Canc. 2

Depart. Registr. XXXI, 203—204 (1830, Nr. 544). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1830, S. 649-652. Qvart-

Forr. for 1830, S. 100-102; Schou XX, 162—164.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse imellem de kgi. Danske og de keiserlig-kongl.

Osterrigske Stater.

Ligesom Afdragsretten ved den tydske Forbundsact

af 8. Junii 1815 Art. 18, og den lydske Forbundsfor-

samlings Beslutning af 23. Junii 1817, allerede er op-

hævet mellem Hertugdommene Holsten og Lauenborg

og de keiserlig -Osterrigske til det tydske Forbund

horende Lande, saaledes er der og nu afsluttet Con-

vention betræffende en yderligere gjensidig Ophævelse

af Afdragsretten imellem de kongelige Danske og de

keiserlig-kongel. Osterrigske Stater. De Bestemmelser,

som indeholdes i denne Convention, blive herved be-

kjendlgjorte til Efterretning og til behorig Iagttagelse af

Vedkommende i Kongeriget Danmark.

1) Ved ingensomhelsl Formues Udførsel fra Konge-

riget Danmark og Hertugdommet Slesvig til de samtlige

keiserlig -kongelige Osterrigske Stater i Almindelighed,

eller fra Hertugdommene Holsten og Lauenborg til de

ikke til det tydske Forbund hcirende keiseriig-kongetige

Osterrigske Lande, og ligesaalidet ved nogensomhelst

Formues Udfbrsel fra de samtlige keiserlig- kongelige

Osterrigske Stater i Almindelighed til Kongerigel Dan-

mark og Hertugdommet Slesvig, eller fra de ikke til det

lydske Forbund horende keiserlig-kongelige Osterrigske

Lande lil Hertugdommene Holsten og Lauenborg, skal

O jevnf. Reskr. 27. Marts 1835.
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der, hvad enten saadan Udfdrsel skeer formedelst Ud- 1830.

vandring, eller Arv, eller Logat, eller Medgift, eller Gave, 10. August,

eller paa anden Maade, erlægges nogelsombelst Afdrag

(gabella hereditaria) eller Udvandringsalgift (census emi-

grationis), med Undtagelse af de almindelige Afgifter,

som ere forbundne med en falden Arv, et Legat, et

Salg o. s. v., og som, uden Hensyn til, om Formuen

bliver i Landet eller drages ud af samme, om den nye

Besidder er en Indlænding eller en Fremmed, maatte

være at udrede i de kgl. Danske og de keiserlig-kongL
É

Oslerrigske Stater, saasom Arveafgifter, Stempelafgifter,

Toldafgifter og deslige. — 2) Den foran bestemte Frihed

skal dog, men under Forbeholdenhed af hvad derom

ved Forbundsacten og Forbundsbeslutningerne er fastsat

i Henseende til de lii del lydske Forbund horende Pro-

vindser i begge Stater, kun strække sig til det Afdrag

og de Udvandringsaftjifter, som tilflyde de landsherlige

Kasser, og bliver saaledes Individer, Gommuner og

ofl'enllige Stiftelser forbeholdt den dem tilkommende

Afdragsret. — 3) Bestemmelserne- i den ovenslaaende

fcirste og anden Artikel skulle træde i Kraft fra den Dag,

da den fra den danske Regjering udstedte Erklæring om

denne Gjenstand er bleven udvexlet imod en tilsvarende

ErkU"ering fra det keiserlig-kongel. Oslerrigske Hof*, og

finde Anvendelse i alle Formue -Udfcirselstilfæide, hvor

Afdrag i Formuen ellers endnu skulde skee, — 4) Den

Pnhed, som er bestemt i den foregaaende fbrste, anden

og tredie Artikel, skal kun strække sig til Formuen.

Som en Folge heraf blive, uagtet denne Overeenskomst,

•^e kgl. Danske og keiserlig-kongel. Oslerrigske Lovbud

' deres Kraft, og skulle de lovbestemte Gebyrer ud-

bedes, som angaae den Udvandrendes Person, hans

personlige Pligter og hans Forpiiglolse til Krigstjeneste.

~~ Heller ikke bliver for Fremtiden nogen af begge

Regjeringer indskrænket i Lovgivningen for deres re-

Denne Udvexling har fundet Sted den 3. Juni 1880,

4
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1830. spcc(ive Slaler, med Mensyn paa Forpligtelsen til Krigs-

iS'^August ^i^"*^^^^ Udvandrendes personlige Pligter. —
Det kgl. Danske Gancellie den 10. August 1830.

14. August. Gancellie -Skrivelse til Rentekammeret, ang.

visse islandske Embedsmænds Forpligtelse til at

erlægge en Kj endelse til Justitskassen. Khavn

den 14. August 1830*. — Canc. 3, Depart. Brevbog

1830, Nr. 2423. Foglm. (Algreen-Ussing) VII. 13, S. 2o6-267.

. Det kgl. Rentekammer har under 3. f. M. forlangt

Cancelliets Betænkning i Anledning af den hermed til-

bagefdlgende Skrivelse med Bilage fra den consliluerede

Stiftamtmand over Island, om ikke den Kjendelse, Sys-

selmændene i Jsland, ifolge Beskr.^ J(). Novembr. 17(>4

§ 10, have ved deres Ansættelse al erlægge til den

islandske Justitskasse, ogsaa bcir tilfalde denne, naar

en Sysselmand forflyttes til et andet Syssel, samt om

der ikke kunde være Anledning til at paalægge andre,'

i ovcnommeldle Reskript ei nævnte Embedsmænd, samt

Administratorerne for de kgl. Jordegodser sammesteds,

at udrede en lignende Kjendelse ved deres Ansættelse.

*
I Gjensvar herpaa skulde Cancelliet tjensll. yttre,

at da det hidtil ikke har været Praxis at fordre den i

' beraeldle Reskr. § 10 foreskrevne Udgift ved en Em-

bedsmands Befordring fra et Embede til et andet lig-

nende, formener Cancelliet, at der nu saa meget mindre

er Anledning til at gjore nogen Forandring deri, som

den Afgift til Justitskassen, som efter For. 23. Decbr.

1735 § 12 skal gives, naar Nogen benaades med Be-

stalling paa en Justitien vedkommende Titel, ikke nu

^
længer udredes, naar Nogen forflyttes fra et Byfoged-,

Herredsfoged-Embede o. s. v. til et andet, uden Be-

') Rentek. Skriv. 18. Septbr. 1830.

') d. e. Anordning 16. Novbr. 1764 om Justitskassens Op

rettelse.



Canc. Skhiv. ang. Ejrndelse til .Iustitskassen. 541

stallingsgebyr, hvortil hiin Udgift slutter sig, da ifolge 1830.

allerh. Reskr. af 30. Juni 1821 bortfalder. — Da Af- ,
14. August

giften til den almindelige Justitskasse kun gives ved

de Embeds-Ansæltelsor, som vedkomme Juslilien, altsaa

ikke af Læger eller Adjunkter ved de lærde Skoler m. v.,

synes del ikke al være nogen særdeles Anledning til,

at der, udenfor Reskriplels Indhold, skulde erlægges

en saadan Afgift af de islandske Embedsmænd i lig-

nende Fag. At det ei har været Reskriplels Hensigt

at lægge denne Afgift paa alle Befordringer i Island,

sees deraf, at Biskoppen, Præsterne og Lærerne ved

den lærde Skole der paa Landet ere forbigaaede. Af-

giften b'6r derfor formentlig kun fordres af de udtryk-

kelig nævnte Embedsmænd og dem, der under andre

Embodsnavne udove de Forretninger, som forhen til-

kom enkelte af disse, f. Ex. Landsoverretlens Medlem-

mer, der maae belale hvad efter Reskriptet Laugraanden

skulde erlægge (skjondt der kunde være Grund til. al

Justitiarius skulde betale som Amtmand) og Sekretairen

ved bemeldte Ret, der maa erlægge hvad Reskriptet

foreskriver for Landsthingsskriv(?j'en. — Det kgl. Danske

Gancellie den 14. August i 830.

Gancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang. 28. August

Sporgsmaalet om Udvidelse til Island af alminde-

Hge Anordoinger fra Aarene 18l3 til 1819. Khavn

den 28. August 1830. — Canc. 3. Departem. Brevb.

1830, Nr. 2651.

Af deUe Coilegii Skrivelse af 10. Januar f, A. vil

det være i det kgl. Rentekammers behagelige Erindring,

9l Cancelliet har staaet i Correspondence med vedkom-

mende Overovrigheder paa Island, angaaende hvilke af

de i Tidsløbet fra 1815 til 1819 inclus. herigjennem

emanerede almindelige Anordninger, der, skjbndl endnu

jJike satte i Kraft i deres respective Embeds-Distrikter,

kunde qvalificere sig til at udvides lil bemeldte Land.
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1830. De fi'a Amtmændene modtagne Erklæringer tilstilles her^

28. August, ved tjensll. det kgl. Rentekammer, hvorhos Gancelliet

lige Ijenstl. meddeler cflerfolgende Bemærkninger an-

gaaende de Anordninger, om hvis Udvidelse lil Island

^ der efter Cancelliets Formening kunde blive Sporgsmaal.

Af Anordningerne for 1815 vil formentlig ingen

egne sig til at udvides til Island ; hvilket og er over-

eensstemmende med de af Overovrighederne afgivne

Erklæringer, thi hvad den i Stiftamtmand (loppes Er-

klæring ommeldte Plakat af 21. Juli 1815, angaoende

Pasgebyrer, betræffer, da vil denne ved det nye Sportel-

reglement, der om fciie Tid kan ventes at udkomme

for Island, blive overflcJdig.

Iblandt Anordningerne for 18IG ville fblgende for-

mentlig uden nogen Modilication kunne publiceres som

gjeldende:

Plakat af 25. Januar 181(), ang. at de Bestemmelser,

som Loven og Anordningerne indeholde om fatalia ap-

pellationis, for Fremtiden skulle være uanvendelige i

Justits-Sager. — Plak. af 28. Pebr. s A., hvorved Bank-

tegn paa "2 Rigsbankskilling autoriseres til at gaae og

gjelde i Landet, — samt For. 28. August s. A., om en

nærmere Bestemmelse angaaende Samfrændeskifter ;
—

hvorimod de ovrige i bemeldte Aar udkomne Anord-

ninger, forsaavidt de ikke allerede ere publicerede til

Efterlevelse, formentlig bor forblive ugjeldende.

Af Anordningerne for IKIT maa Gancelliet for det

fc5rste i Henseende til For, 15. Januar 1817, angaaende

fatalia appellationis i Polilie- og andre Exlrarets-Sageri

hvilken man tildeels har fundet anvendelig n)ed visse

Modificalioner, bemærke, at det, efter hvad Amlmændenø

have oplyst, i al Fald vilde blive nOdvendigt næsten

ganske at omarbeide denne Anordnings Bestemmelser,

forinden samme kunde blive anvendelig paa Island, oS

. saavel med Hensyn hertil, som fordi Forordningen dog

ikkun vilde være til saare liden Nytte for Landet, turde

del være hensigtsmæssigst, at den ikke sammesteds
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bliver paabuden som gjeldende. — Angaaende den i 1830.

Auiimand Thorsteinsons Betænkning af 14. Decbr. 1826 2«- August

ommeldte Plak. af II. April 1817, om dovslumme Bfirns

Indbringelse til DOvslumme-Institutet i Kjbbenhavn, fandt

Gancelliet sig foranlediget til at indhente de ovrige Amt-

mænds nærmere YUringer, og efter Indholdet af disse

vil Spcirgsmaalet om Pla-katens Udvidelse til Island for-

mentlig alene beroe paa Tilveiebringelsen af Midlerne

til døvstumme Islænderes Forsendelse til bemeldte An-

stalt, Idet Gancelliet au herover imodeseer del kongl.

Rentekammers behagelige Yttringer, kan Gollegiet ikke

tilbageholde den Bemærkning, at det vilde være siddende,

ora der, for de dermed forbundne Udgifters Skyld, ikke

skulde vises samme Omsorg for de d<3vstumme Indi-

vider paa Island, som andetsteds i Hans Maj*' Lande;

ligesom det heller ikke skjonnes, at den af den con-

sliluerede Stiftamtmand derimod fremsatte Indvending,

hentet fra Mangel af Underviism'ngs-Anstalter paa Island

'op de med de sædvanlige Evner forsynede Born, er

stor Belydenhed, thi disse finde dog, Mangelen af

et organiseret Skolevæsen uaglel, deels ved deres For-

ældres, deels ved Præstens Hjælp, Leilighed (il at er-

holde de h(3ist fornddne Kundskaber om Menneskets

bestemmelse, om Gud og hans Foranstaltninger til Men-

f^eskenes Frelse, og om et evigt Liv, hvorimod de Dov-

st-umme ikke ved Hjælp af de Midler, som findes i

bemeldte Land, kunne bringes til Bevidsthed om deres

Moralske Natur, om deres Bestemmelse her i Livet og
deres Forhaabninger paa hiin Side Graven. Det vilde

derfor være dnskeligl, om der, i Lighed med hvad i

tidhgere specielle Tilfælde ved Hans Maj*' allorhdieste

Resolutioner har vundet Bifald, nu kunde erhverves en

almindelig Regel for, at Understdttelse af Jordebogs-
l^^ssen kunde lilstaaes til Bedste for dcivslumme Bdrn
P^a Island, saaledes, al Byrden blev, om ikke ganske
borltaget fra Gommunen, dog lettet for samme, og

denne Begel blev gjeldende saavel i de Tilfælde,
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1830. hvor Plak. II. April 1817 skulde anvendes, som og

28. August, naar vedkommende Forældre selv maalte Onske deres

dijvstumme Barns Anbrini^else i- Inslitutet. Skulle de

omhandlede Udi^ifter iovrigt falde Gommunerne til Last,

ville samme nok rettest blive at udrede af Amlsreparti-

tionsfondene, thi hvad de af Amtmand Johnsen omtalte

Amtsfattigkasser angaaer, da ville, om de iovrigt lade

sig organisere paa Island, dog disses Indlægter sikkert

blive for ubetydelige til, at man kan stole paa deres

Evne til at udrede Underholdningspenge for to eller

endog flere Dcivstumme, som et Amt kunde ncides til

samtidig at holde ved Institutet. — De ovrige i Aaret

1817 emanerede Anordninger ville, forsaavidt de ikke

allerede ere kundgjorte sflm gjeidende paa Island, for-

mentlig ei kunne bringes til Anvendelse, fordi de enten

if()lge de locale Forhold eller af andre overveiende

Grunde maae ansees uanvendelige sammes(eds.
' Af Anordningerne for 1818 formener Canceiliet, at

Plak. !0. Febr. s. A., angaaende Indkaldelser til Mode

for Overovrigheden og Mulklers Paalæg i Udeblivelses-

Tilfælde, kunde udvides til Island med den i de ind-

komne Erklæringer bemærkede nærmere Bestemmelse,

at bemeldte Mulkter blive al tillægge vedkommende

Distrikts Fattigkasse.

Ligeledes formener Canceiliet, at der efter Om-

stændighederne Intel kunde være til Hinder for, uden

noaen Modification at lade kundujSre til Efterlevelse

paa bemeldte Land efternævnte Anordnuiger, nemlig;

Plak. af 3. Juni 1818, hvorved fastsættes adskillige

Forholdsregler, der skulle iagllagcs ved Auclioner i

Sterv- og Concurs-Boer. — Plakat af 10. s. M., inde-

holdende nærmere Bestemmelse af de i For. 27. Septbr.

1799 foreskrevne Regler med Hensyn til Skrifter, der

ere fornærmelige for fremmede Staters Regenler. —
For. af 31. Juli s. A., ang. saavel ældre som nyere

Myntsorter, der skulle bruges i alle rede Solvbelalinger,

samt — Plak. af 31. Decembr. s. A., ang. Max.imum af

I
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den Pension, som nogen Interessent i den almindelige 1830,

Enkekasse kan forsikkre sin eventuelle Enke. — Endnu 28. August,

ere der enkelte andre af de i det omhandlede Aar ud-

komne almindelige Anordninger, med Hensyn til hvilke

nogle af Overovrighederne have henstillet, om deres

Udvidelse til Island ikke maatte ansees hensigtsmæssig

men Cancelliet finder, med Amtmand Thorsteinson, at

disse Anordninger ere overflodige for bemeldte Land.

Blandt Anordningerne for 1819 finder Cancelliet,

atPlak. af 19. Marts s. A., om Forbud imod, atAuctions-

forvaltere lade sig Noget tilslaae ved Auctioner, som de ,

selv eller ved Andre lade afholde, uden Forandring

kunde udvides til Island. — Med Hensyn til Piak. af

2. Junii 1819, ang. Udvidelse af Plak. 2t). August 1 785,

dens 1. og 2. §, til og at gjelde udenfor Kjdbenhavu,

fandt Cancelliet det nødvendigt, specielt at affordre

Overovrighederne paa Island deres nærmere Yltringer

om, livilke Modificationer der maatte ansees nodvendige

i Plakatens § % forinden der kunde blive Spcirgsmaal

om dens Udvidelse li! bemeldte Land. Da del nu af

de derefter indkomne Erklæringer erfares, at bemeldte

Anordning, saaledes som samme nu er, aldeles ikke

O disse ere: 1) Canc. Plak. 10. Febr. 1818, ang. Foran-

,
^ dring i For. 26. Septbr. 1811. — 2) Instruxer 4. Marts

1818 for Stiftsphysici og Chirurger. — 3J Canc. Plak. 10.

Marts 1818, om Betaling for Lægers legale Forretninger.

—

4) Plak. 11. Marts 1818, om Skibsfolks Ilandsættelse paa

fremmede Steder. — 6) Åab. Brev fi. April 1818, om

Rigsbanken og Pengevæsenet. — 6) Canc. Plak. 20. Juni

1818, om Indlaan i Banken. — 7) Octrov 4. Juli 1818

for Nationalbanken. — 8) Reglement 27. Juli 1818 for

samme. — 9) Canc. Plak. 28. Juli 1818 om samme. —

10) Bekjendtgjfjrelse 30. Juli 1818, om Regler for Qvar-

tals-Coursen. - 11) Canc. Plak. 30. Oktobr. 1818, om

Logbager og Skibs-Journaler, -t 12) Canc. l'lak. 17 Decbr.

1818, om Panteforskrivninger.

^ /X B. 35
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4830. passer for Island, og da del overhovedel ere ganske

August, nye og fra de i Plakaten givne Forskrifter aldeles af-

vigende Bestemmelser for det islandske Skiflevæsen,

som nogle af Overovrighecierne have foreslaaet al skulle

sættes i sammes Sted, saa kan Gancelliet ikke Andet,

end med Amtmand Thorsteinson finde det rigtigst, at

den omhandlede Plakat ikke gjores gjeldende for Island,

og det saa meget mere, som Plak. af 5. Juli 1822, an-

gaaende de offentlige Indkaldelser, der i visse Tilfælde

skulle udstedes til Arvinger, ikke i sin Tid dertil blev

udvidet. — Den under samme Dato udkomne Plakat,

om de Sager, der ere anticiperede til al foretages i

Hciiesteret, behdver ei heller, hvad dens 1. § angaaer,

nogen Udvidelse til Island, da de for Proceduren ved

Hdiesteret foreskrevne Regler uden videre maae være

anvendelige ogsaa paa de islandske Sager, som ind-

stævnes til bemeldte hOieste Domstol; og hvad dens

§ 2 angaaer, da kunde dens Anvendelse paa de til

den islandske Landsoverret indstævnte Sager formedelst

de locale Forhold stundom blive umulig eller meget

vanskelig. — For. 9. Juni 1819, om Straf for Hverving

til fremmed Tjeneste, synes overflodig for Island, hvor

saadan Hverving ikke let lader sig lænke. Icivrigt er

det under Omhandling, i Almindelighed al udvide den

her i Rigel gjeldende Straffelov til Island, i hvilket Til-

fælde ovennævnte Forordning saa meget mindre, be-

bOvede specielt al indfdres sammesteds.

Derimod antager Gancelliet fremdeles, at fcilgende

Anordninger for 1819 kunde publiceres som gjeldende

paa Island, nemlig:

Plak. af 25. Juni s. A., angaaende Inddrivelse af

resterende Bidrag til Faltigvæsenel m. v., forsaavidt

denne Anordning der paa Landet kan finde Anvendelse.

— Plak. af 23. Juli s. A., ang. at de saakaldte privi-

legerede Fordringer i Concurs-Boer skulle nyde Fortrin

for Underpant i rorligt Gods. — For. af 4. Augusts. A., om
Forpligtelse til at sorge for at frelse Skindode og Andre,
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som ere i Livsfare; i al Fald raed den i Amtmand 1830.

Johnsens Erklæring foreslaaede Modification, nemlig al *^8. Åuguat

Forpligtelsen til at kalde en Læge til Hjælp eller an-
'

melde Tilfældet for Politiemesteren, i Island kun skal paa-

Hgge Vedkommende, naar disse Embedsmænds Bopæl

ikke er over 2 Miil fra det Sted, hvor Tilfældet er ind-

truffet, samt at den i 4, § fastsatte Straf af Fængsel

paa Vand og Brcid forandres til den paa Island gjel-

dende corporlige Straf for Politieforseelser. — For, af

^1. August s. A., indeholdende nærmere Bestemmelser

angaaende Mulkten for unodig Trætte, med den nær-

mere Forklaring, at Mulkterne ved de islandske Retter

blive at tillægge Islands Justilskasse. — Forordn, af 13.

Oktbr. s. A., ang. Forandring i Retspleien i de Sager,

som efter offentlig Foranstaltning anlægges mod Lovens

Overtrædere. — Angaaende For. 20. Oktbr. 1819, om
en summarisk Procesform i private Sager, som angaae

Fornærmelser i Ord og Gjerning, fandt Collegiel, med

Hensyn til de af Amtmand Johnsen fremsatte Betænke-

ligheder imod sammes Udvidelse til Island, hvilke i det

Væsentlige ere fremkaldte ved Betragtningen af Syssel-

ernes store Udstrækning, Anledning til at indhente de

civrige Amtmænds nærmere Yttringer, og med Hensyn

,

til Indholdet af disse skulde man nu være af Formening,

al bemeldte Anordnings 1., 2. og 4. § kunde gjores

gjeldende for bemeldte Land, dog saaledes, at det i

ethvert Tilfælde skulde staae Vedkommende frit for,

f(irst at sdge Sagen afgjort for vedkommende ordinaire

Forligelses-Gommission, istedetfor slrax at henvende sig

med Klage til Polilieretten. Ligesom derimod Forord-

ningens 3. § ikke kan finde nogen Anvendelse paa

Island, saaledes maa dens § 5 sammesteds ansees oyer-

flcidig, og den 6. §, der desuden er forandret for Dan-

mark ved Plak. 1. Mai 1822, maa ligeledes ansees

uanvendelig paa Island, hvorimod det Sportelreglement,,

som Cancelliet nu er i Begreb med at forelægge Hans

Majestæt, vil indeholde den l'ornddne Bestemmelse om

35*
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1830. Gebyrerne i deslige Sager, i dette Sportelreglement

28^ugust ^''^^ fornodne Bestemmelser angaaende Rets-

gebyrers Udpantning blive optagne, hvorfor For. for

Danmark om denne Gjenstand af 20. Oklbr. 1819 ei

vil behbve at udvides til Island. — De Ovrige i be-

meldte Aar udkomne Anordninger maae formentlig an-

sees at være enten upassende eller overflbdige for

Island. Det bemærkes i denne fienseende, hvad in

specie Plak. 30. Juli angaaer, at deri ommeldte ældre

Anordninger ei ere indforte paa Island, og at det er

under Ventilation der at afskaffe Brugen af Actor og

Defensor; hvorhos det allerede der er Praxis, at Delin-

quent- Udgifter underkastes Amtmandens Prbvelse og

Bestemmelse.

Med disse Bemærkninger skulde Cancelliet saaledes

henstille denne Sag til det kgl. Hentekammers Over-

veielse, idet man udbeder sig behageligen meddeelt,

hvorvidt Samme maatte være enigt i de oven opstillede

Resultater. — Med Kammerets Svar forventes i sin Tid

det Indsluttede remitteret. — Det kgl. Danske Gancellie

den 28. August 1830.

28. August. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

Udgivelsen af et islandsk oeconomisk Tidsskrift.

Frederiksberg den 28. August 1830. — i allerunder-

danigst Forestilling fra den kgl. Direction for Fondet ad usus

publicos 24. August 1830 bemærkes, at to Islændere, jjorgeir

Gu()mundsson og Baldvin Einarsson, havde i 1828 udgivet

Subscriptionsblad paa et islandsk Tidsskrift, kaldet (,Årmann",

hvis Formaal skulde være ved populaire Afhandlinger i det

islandske Sprog at bidrage til Befordring af Landoeconomie,

Hav- og Ferskvands -l'iskerie, Husflid og overhoved enhver

anden Na^ringsgreen i Island. Dette Foretagende havde vundet

Bifald, og navnlig havde Udgiverne fremlagt en E?-kl;pring fr^

Amtmanden over Vester-Amtet, at han havde fundet den ud-

komne PrSve af Skriftet aldeles svarende til Hensigten. D^t

maatte antages for et fortjenstUgt Foretagende, at give Islæn-

dernes Læselyst en mere alsidig, i Livet og dets Sysler mere
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indgribende Retning, åer kunde lede til at oplive Ålmeen- 1830.

aanden og udvikle Indbyggernes egne Kræfter til Fremad-

stræben i deres forskjellige Næringsgrene ; hvorfor Directionen August

anbefaler dette Foretagende til en ans(1gt Understottelse. —
Direct, for Fond. ad usus publ. Prot. O, Nr. 1022 (i Inden-

rigsmin. Årchiv).
'

Vi ville allern. have Cand. Theol. Th. Gudmundsen

og Stud. juris B. Einarsen af Fonden ad usus publicos

tilsLaaet en Understottelse af 100 Ubd. Sedler aarlig i

3 Aar til Udgivelsen af indbemeldte oeconomiske Tids-

skrift for Island. — Frederiksberg den 28. August 1830 ^

Sportel -Reglement for Rettens-Betjente i Is- lo.septbr.

land. Frederiksberg den 10. Septbr. 1830. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 6, Decbr. 1830 og

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1831. — Canc. 3.

Dep. Reg. for 1828-1830, 444 (1830, Nr. 1731«). Original-

Aftryk (paa Dansk og Islandsk) hos Schultz, 70 Sider. 4*".

Coll. Tid. for 1830, S. 753-782 og 785—805 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1830, S. 110— 136^ Schou XX, 166—190. —
Islandsk: Original-Aftryk (see ovenfor); Rubr. i Sunnanp.

1835, S. 58.

Vi Frederik den Sjelle &c. G. V., al, da der hidlil

ikke have været foreskrevne faste og almindehge Reg-

ier for de Betalinger, som paa Vort Land Island skulle

erlægges for de Forretninger, som udfores af Rettens

Betjente sammesteds, saa have vi været betænkte paa

at afhjælpe denne Mangel, Efter at have indhentet de
«

1 saa Henseende fornodne Oplysninger, have Vi over-

veiel, hvorledes denne Gjenstand kan ordnes paa en

til Beboernes Vilkaar og de 5vrige Forhold paa bemeldte

Vort Land svarende Maade, og have nu allern. fundet

for godt at byde saaledes som fdlger:

O Resolutionen er communiceret de Vedkommende ved Skri-

velse fra Directionen for Fond. ad usus publicos 10. Septbr.

1830. Direct, for Fond. ad usus publ. Missivebog fra 8.

Januar 1830 til 1. Mai 1832, S. 153.

\
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1830. I. Gapitel. Om de lietalinger^ som blive at erlægge
r

10. Septbr. i Anledning af de egentlige Thingsager. — \) For Stæv-
"""""^^^

nings Udtagelse, naar Parten, i Stedet for at udstede

Kaldsseddel, forlanger Stævningen udstedt under Dom-

merens Haand og Segl, dog efter det af Parten indgivne

Concept, 20 Sk. — 2) For Sagens AnhængiggjOrelse og

videre Behandling, og derunder Protokollens Fiirelse,

48 Sk. — 3) For Sagens Paakjendelse 48 Sk,, som be-

tales ved Sagens Optagelse til Dom. — 4) Forsaavidt

der under samme Sag udtages flere forskjellige Stæv-

ninger, blive de i §§ 1 og 2 ommeldte Gebyrer at ud-

rode for hver Stævning især. Det i § 3 omhandlede

Gebyr bliver at iilsvare af Sagsc)geren, men, forsaavidt

Contrasogsmaal finder Sled, tillige af Gontrasagscigeren.

— 5) For ethvert Vidne at afhore 16 Sk. For Gontra-

qvæstioners Fremsættelse erlægges ingen særlig Be-

taling. — 6) For Mænds Udnævnelse til Syns- eller

andre deslige Forretninger betales 16 Sk., og ligesaa

meget betales for Forretningens Beedigelse, saavelsom

for enhver anden Eeds Modtagelse udenfor Vidnefdring. —
7) I Skriverldn betales, hvad enten det er Thingsvidner,

eller Domsacter, eller Kjendelsesacter, eller simple Afskrif-

ter, for Arket 24 Sk., Skrivematerialier derunder indbefat-

tede. — 8) For Bekræftelse og Forsegling af en Doms- eller

Thingsvidne-Akt betales 20 Sk. — 9) Hvor Sagens Værd

ikke overstiger 25 Ubd., betales de i de foregaaende

§§ 1—7 bestemte Gebyrer kun med det Halve. —
10) I Politiesager, der reise sig af Husbonders og Tyen-

des gjensidige Forhold, betales kun ialt 24 Sk. med

Tillæg af 12 Sk for hvert Ark, Akten, naar den gives

beskreven, overstiger 2. 1 andre Politiesager betales

de sædvanlige i de ovenstaaende §§ foreskrevne Rets-

gebyrer. — 11) For Modtagelse til Protokollen af en

Declaralion om Et eller Andet, som ikke henhorer til

nogen ved Retten slaaende og forhen der anhængiggjort

Sag, betales af , den, der fremsætter sammo til at ind-

fiires, 16 Sk. — 12) Ved Overretten erlægges i alle
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Tilfælde del Dobbelte af det Gebyr, sotn for samme 1830.

Handling vilde blive at erlægge ved Underretten, dog Septbr.

med Undtagelse af Skriverlonnen, der kuns betales efter

§7. — 13) Ligesom i oflenilige Sager intet Retsgebyr

bliver at erlægge, men derimod Retsbetjentenes derved

foraarsagede virkelige Udgifter efter rigtig og' specifl-

ceret Regning at erstalle blandt Sagens 5vrige Omkost-

ninger, saaledes bemyndiges og Amtmændene til at

tilstaae Uformuende fri Proces, forsaavidt de, efter Sa-

gens Beskaffenhed og deres under Forligsprtiven viste

Forhold, dertil kunne ansees qvalificerede. Hvor saa-

ledes fri Proces er forundt, bliver det Rettens- Gebyr

og den Skriverion, som ellers den beneficerede Part

skulde udrede, at tilsvare af Modparten, xx^^y denne

ved Dom findes skyldig til al betale Processens Om-

kostninger. — 14) Thingsvidner, der afholdes for at

bevise Ulykkestilfælde, der skulle Ijene til at bevirke

Moderation i Skatter, eller til at hjemle Præmie for
j

Druknedes Redning, behandles som offentlige Sager;

men de bor ordentligviis afholdes til de sædvanlige

Thingtider, saa al Udgift derved ei paadrages det Of-

fentlige. — 15) Naar en privat Sag, i Medhold af An-

ordningerne, forlanges foretaget udenfor de sædvanlige

Thingdage eller Steder, bliver vel intet videre Retsgebyr

at erlægge, end hvad de foranfortc Bestemmelser inde-

holde; men, hvis Dommeren derfor maa gjore særskilte

Reiser, betales ham, foruden de befalede Retsgebyrer,

1 V'y Rbd. for hver Dag. Delle gjeider hvad enten det

er en Domssag, eller en Besigtelses-, Gransknings-,

Delings- eller anden aeslige Forretning, hvori ikke Dom
lorlanges. En Forretning maa i Almindelighed forisæt-

tes i del mindste i 8 Timer, naar Betaling for mere end

een Dag skal kunne fordres; men kan en Forretning

tilendebringes i et kortere Timetal, bliver dog Betaling

at erlægge som for en heel Dag. Hvis Forretningen

paa eengang varer i mere end 8 Timer, beregnes don

If^i" 1
' V ,l)ag. ,Naar iovrigt de ovenmeldte Spger, efter
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1830. at være forelagne til overordentlig Tid og Sted, fort-

in. Septbr. sættes paa de ordinaire Thincsleder, betales denne Fort-

sættelse ikkun med de sædvanlige Retsgebyrer. — 16)1

foranfOrte Tilfælde bor Requirenten og give Dommeren

fri Befordring til og fra Thingstedet, eller og betale

samme efter billig Regning. Til en Dagsreise regnes

5 Mile om Sommeren og om Vinteren. lovrigt skal

det indtil videre være overladt Amtmanden at foreskrive

saadanne nærmere Regler for Befordringsudgifters Be-

stemmelse, som efter de locale Forhold maatte ansees

passende, ligesom denne Embedsmand og skal være

bemyndiget til ved sin Resolution at afgjore de Sporgs-

maale, som i enkelte Tilfælde maatte opstaae angaaende

de Fordringer, som i saa Henseende gjores.

II. Gapitel. Om Gebyrer, som for Fogedforretninger

blive at erlægge. — 17) For en Arrest-, Seqvestrations-

eller Forbuds - Forretning, naar samme skeer i Gods,

hvorunder ei alene saavel rorlige som urorlige Ting, men

ogsaa udestaaende Gjældsfordringer indbefattes, samt

for en Executions- eller Afsættelses-Forretning, betales

til Byfogden eller Sysselmanden, som Kongens Foged,

i Forhold til Storreisen af den Sum, hvorfor Forretningen

foretages, saaledes:

For Summer indLil lORbd. incl 36 Sk.

— fra lORbd. indtil 20 Rbd 72-
_ . 20 — — 50 - 1 Rbd. 12 -

_ - 50 — — 100 — 1 — 48 -

_ - 100 — - 150 — 1 — 72 -

— - 150 — — 200 - 2 —
— - 200 — — 500 — 2 — 48 -

— - 500 — og derover . . 3 — » -

18) Dersom Arrest paa Person skulde forefalde paa Is-

land, betales i Gebyr til Fogden 3 Rbd., og dersom

Arrest tillige skeer i Gods, betales derfor efter §17.

—

19) Naar Forretningen ei tilendebringes paa den Dag

eller Nat, den begynder, enten fordi dens Vidtloftighed

ei tillader det, eller fordi Requirenten forlangé^r den

\
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udsat, betales atter det i §§ 17 og 18 befalede Gebyr 1830.

for hver f(j|gende Dag, hvoraf der anvendes over 4 JO. Septbr.

Timer paa samme; men, naar der til Forretningens Fort-

sættelse ei bruges mere end 4 Timer, betales for denne

Fortsættelse hver Gang kun det llalve af bemeldte Sa-

iarium. Naar derimod Fogden, enten formedelst sine

(ivrige Forretninger, eller af andre Aarsager, som Par-

terne ei foranledige, udsætter en Forretning, der ellers

paa een Dag kunde sluttes, bbr Gebyret ikke derved

forhoies. Hvor en Forretning uafbrudt fortsættes i læn-

gere Tid end 8 Timer, betales endvidere for denne

længere Tid, naar den ei overstiger 4 Timer, halvt,

og ellers fuldt Gebyr efter §§ 17 og 18. — 20) Naar

Execution requireres efter flere Domme, Forlig eller

Resolutioner (hvor saadanne efter Anordningerne give

Ret til Udpantning) hos een og samme Person, betales

Executions-Gebyret for hver af disse særskilt. Ligeledes

bor der, naar Hlxeciition efter een og samme Dom, For-

lig eller Resolution requireres hos flere end een Person,

holdes og betales en Forretning for hver Person; dog

dette ei at forstaae om det Tilfælde, hvor disse for-

skjellige Individer have fælles Eiendomme, hvori Udlæg

gjores; ligesom der ei heller, fordi de Ting, hvori Ud-

læg gjcires, befinde dem paa forskjellige Steder, tilkom-

mer Fogden nogen Forhoielse i Betalingen, undtagen

forsaavidt Forretningen derved maatte blive saa vidt-

'^f^ig, at § 19 vilde medfdre forhdiet Salarium. -—

"^l) For en Relaxations- Forretning betales efter § 17,

'^^ar den angaaer Gods, og efter § 18, hvor en per-

sonlig Arrest derved ophæves. — 22) For at iværksætte
en Inqvisition efter Privates Begjæring, betales 32 Sk.

23) For en Forretning, hvorved Nogen udkastes af

Jord eller Huus, han har i Besiddelse, eller indsættes

1 Besiddelsen af Huus eller Jord, betales 1 Rbd. —
24) For en Synsforretning i Anledning af tilfoiet Legems-
Beskadigelse, naar samme skeer efter Privates Begjæring,

betales 80 SL Men for at syne fundne dcide Menne-
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1830. sker, betales Intet. — 25) For Beskrivelse af de om-

10. Septbr. meldte Forretninger erlægges Arkebetaling efter § 7,

hvorhos der for Forseglingen betales efter § 8. —
26) For Forretninger i Anledning tjf Strcindinger nyder

Fogden, foruden Reisegodtgjcirelse efter § 16, 1 Rbd.

Sblv daglig i Diætpenge. — 27) Naar Sysselmanden,

for al iværksætte nogen af de i dette Capitel befalede

Forretninger, har al gjbre en Reise af mere end Va jf»

Miil, har Requirenten at godtgjbre ham sine Reiseudgifter

efter de i § 16 nævnte Regler. Ibvrigt bor saavel denne

Godtgjorelse, som Gebyret, alt forsaavidt samme lader

sig forud bestemme, paa Embedsmandens Begjæring

til ham betales inden han tiltræder Forretningen, og

hvis den siden tilbagekaldes eller Forretningens Fremme

nægtes, kan det Erlagte ei kræves tilbage, undtagen

forsaavidt de beregnede Reiseomkostninger bespares,

eller der ibvriat skulde være betalt mere end det Ge-

byr, som for den udfbrlo Forretning kunde tilkommet

Embedsmanden. — 28) I beneficerede og befalede Sager,

samt naar Execulion skeer efter Forlangende af Nogen,

som i en offentlig Sag er tilkjendt Erstatning, saavel-

som naar Underholdningsbidrag til separeret Hustru

eller uægte Bdi-n, eller Tyendes Tilgodehavende hos

Husbonden ved Execution inddrives, erlægges ikkun

Gebyr, forsaavidt dette er erholdeligt hos den, hos hvem

Udlæg skeer, efter al den Fordring, for hvilken Execu-

tion foretages, er fyldestgjort. For Fuldbyrdelse af

Domme i criminelle Sager efter oiFentlig ForanstaKning

erlægges under ingen Omstændigheder Gebyr til By-

fogden eller Sysselmanden; derimod bor han i alle

Tilfælde nyde Erstatning for hafle virkelige Udgifter.

IH. Capitel. Om Betalingen for de Forretninger » som

vedkomme Bestyrelsen af Panteboger og Thinglysninger. —
29) For at thingiæse og paategue et Skjode, et Pante-

brev, en Udlægs-Forretning, Skiftebrev eller noget andet

Documenl. som læses for at "ive Adkomst til en Eien-

dom eller derpaa lægge en Hæftelse, betales, i Forhold

il
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til den Sums Storrelse, hvorpaa Documenlel lyder, 1830.

saaledes : 10. Septbr.

Naar Summen er under 50 Rbd 24 Sk.

fra fulde ^ 50 ~ lil 100 Rbd 36 *

— 100 — - 200 — , * . . 48 -

— 200 400 — .... 64 -

— 400 — - 600 — 1 Rbd. » -

^ _ 600 1000 — 1 — 32 -

— 1000 — - 2000 — 2 — » -

I

— 2000 — - 3000 — 2 — 48 -

^' og er Summen hdiere, da 3 Rbd., i hvor hbi den end

er. Forsaavidt Summen ei er bestemt i Penge, men i

Naturalier, blive samme at beregne til Penge efter de

almindelig gjeldende Hegler. Hvor en aarlig Afgift er

betinget for bestandigt, ansees den som en Capital af

det 25- dobbelte Boldb; men er den blot betinget for

s Livstid, ansættes den kun til det 5-dobbeUe; er det

for ét bestemt Antal Aar, bliver det samlede Belob

deraf at lægge til Grund, dog at det i intet Tilfælde

bliver mere end det 25 -dobbelte Belob. Foranfbrte

Regler blive og anvendelige i alle andre Tilfælde, hvor

Betalingen til Rettens Beljente bestemmes i Forhold til

6n vis Værdie. Overdrages en Eiendom uden Vederlag
H

eller ved Mageskifte, bliver Værdien til Regel for det

ovennævnte Gebyrs Bestemmelse at opgive i Docu-

mentet, elier ved Paategning paa samme. Foruden den

*^etaling, som, efter det Foranforte, tilkommer Rettens

Beljente for Documentels Læsning og Paaskrivning, bliver

endvidere for Indførelsen i Protokollen at betale 24 Sk.

for hvert Ark, som det, anordningsmæssigl skrevet,

"*^gjcir, hvorved det, der er under el halvt Ark, betales

som et halvt, men det, som er over et halvt Ark, som
et heelt. — 30) For Læsning af Proclamata eller Andet,

^vis Gjenstand ikke kan ansætles til en bestemt Værdie,

eller som ikke gaaer ud paa Eiendoms Erhvervelse

olier Behæftelse, betales 36 Sk,; men, hvor saadan

Læsning, f. Ex, af Proclamata, foregaaer ved Lands-
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1830. overretten, betales 72 Sk. — 31) Rettens Betjent har,

10. Septbr. naar et Adkomst- eller Forhæftelses-Document læses, al

eftersee, om Udstederen selv har Adkomst til den Eien-

dom, hvorover han derved disponerer, eller om der forhen

er læst nosjet, som kan heta£^e Documeniet sin Gyldighed^

eller indskrænke samme, og hvis ingen Mangel eller

Forhindring findes, gives der blot Paategning om l)o-

cumentets F.æsning, hvorfor ingen særskilt Betaling gives,

da Betaling herfor er indbefattet under § 29, Men i

modsat Tilfælde bliver derom den manglende Adkomst,

eller det forhen læste Forhæftelses-Document, at gjore

Paategning paa Docuraentet, hvorfor Rettens Betjent ny-

der det Halve af den i § 28 fastsatte Betaling, dog i

intet Tilfælde over 64 Sk., og naar siden denne Paa-

tegning, efter erhvervet ny Oplysning eller yderligere

Hjemmel, udslettes, bliver atter at give samme Betaling

som for Paategning. — 32) For et Document at aflyse

og af Pantebogen at udslette, eller for at aflyse et paa

en Panteforskrivning gjort Afdrag og derom meddele

Paategning paa s-amme, betales det Halve af det i § 29

bestemte Gebyhr, hvilket dog i sidstnævnte Tilfælde

bliver at beregne i Forhold til det gjorte Afdrags Stor-

relse. — 33) Forlanger Nogen en Attest af Pantebogen

angaaende Adkomsten til en Eiendom og de derpaa

hvilende Hæftelser, bliver derfor at betale 48 Sk. —
34) Udskrifter af Skjdde- og Panteprolokollen betales

som andre Afskrifter efter § 7.

IV. Capitel. Om Betalingen for de Forretninger,

som henhiire til Skiftevæsenet. — 35) [ alle Boer, som

ved Skifterettens Hjælp behandles og bringes til Ende,

betales af den hele Masse eller Boets virkelige Indtægt,

uden Hensyn til Gjælden, iVa pC(. Salarium indtil

20,000 Rbd. Er Boets Masse mindre end 100 Rbd.,

men dog over 50 Rbd., beregnes Salariet som om den

var fulde 100 Rbd.; men er den ikke over 50 Rbd.,.

erlægges Salarium alene af denne sidste Summa. Paa

lige Maade forholdes med den Deel af de stbrre Masser,

der overstiger fulde 100 Rbd. eller 50 Rbd.; dog, naar
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det, en Sum maa overstige fulde i 00 eller 50 Rbd., er 1830.

saa lidet, at det ikke kan afholde de forhbiede Om- 10. Septbr.

kostninger, som vilde flyde af, at del paa foranforle

Maade blev taget i Betragtning, bliver, istedetfor denne

Forhbielse, Overskuddel al beregne som Salarium.

Naar saaledes f. Ex, el Roes Masse er 250 Rbd, 24 Sk.,

blive de 24 Sk., foruden Salarium af 250 Rbd., al er-

lægge. — 36) Hvor Proclama efter Anordningerne skal

udstedes, betales for sanune, naar Roels beholdne For-

mue belober indtil

100 Rbd. incl \ 40 Sk.

fra 100 — excl. til 500 Rbd. incl. 80 -

- 500 — — og derover 2 Rbd.

Dersom Afskrifter af Proclamata bohoves til Læsning

ved flere Jurisdiclioner, betales for enhver Gjenpart

24 Sk. Finder Concurs Sted i Boet, eller har samme ingen

beholden Formue, betales for Proclamas Udstedelse ialt

ikkun 40 Sk. For disse Betalinger bor Skifteforvalleren

besdrge Proclama fremsendt og læstved de Jurisdiclioner,

hvor samme b'6v læses; dog at sikker Leilighed dertil

benyttes, og Boet ikke uden hciieste Nddvendighed be-

sværes med Rudleie. — 37) Naar Skifteforvalleren har

laget ét Bo under Behandling, men samme for dets

Slutning bliver extraderet enten til vedkommende Ar-

vinger elier andre Vedkommende, bor Skifteforvalleren

son) Godtgjorelse for sit Arbeide nyde en Betaling, der

i Almindelighed skal beregnes saaledes, at den bliyer

tiet Halve imod hvad der kunde tilkommet liam i Til-

følde af Boels endelige Opgjdrelse af Skifleforvalteren

;

dog bor der tillige tages Hensyn til hans Arbeide, saa

'^^ Relalingen, hvis det har været særdoles ubetydeligt,

beslemmes ringere, og at derimod noget mere, dog

altid mindre end del fulde Skiftesalair, kan beregnes,

hvis Boet har været bragt sin Slutning meget nær. I

Tilfælde af Tvist mellem Skifleforvalteren og Vedkom-

mende angaaende den fordrede Betalings Storrelse,

bliver Sagen al afgjore ved Amtmandens Resolution. —
38) Naar, paa Grund af erhvervet Bevilling til at sidde
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1830. i uskiftet Bo, Skiftebehandlingen bortfalder, uagtet der

10. Septbr. gives umyndige Arvinger, bliver en Kjendelse at erlægge

til Skifteforvalleren, beregnet til det halve af det Skifte-

saiarium, der, naar Boet endelig skulde sluttes ved

Skifterettens Hjælp, efter dels rimelige Forfatning vilde

være at betale; men denne Betaling h'6v igjen afkortes

i Skiftesalairet, naar den Længstlevende siden træder

til Skifte, og det om endog Skifteforvaiterens Person i*

imidlertid er forandret. lovrigt har vedkommende Amt-

mand at bestemme Kjendelsens Størrelse, hvis derom

opstaaer Tvist. — 39) Hvor det Tilfælde skulde ind-

træffe, at et Bo paa Island blev behandlet af Commis-

sarier eller Execulores teslamenti, bliver der, naar blandt

Arvingerne gives nogen Umyndig, eller Boet er etConcurs-

Bo, at betale det Samme til den ordentlige Skiftefor-

vaiter, som om den Behandling, der foregaaer ved slige

overordentlige Skifleforvaltere, var udfOrt af ham. Del

Samme gjelder og, naar den, der har erhvervet Bevil-

ling til at sidde i uskiftet Bo, siden skifter ved Hjælp

af Samfrænder, forudsal at der blandt Arvingerne er

nogen Umyndig; hvorhos dog den i § 38 foreskrevne

Uquidation bor finde Sted. — 40) For Udskrifter af

Skiftebehandlingen betales, hvad enten disse blive at

udfærdige som formelige Skiftebreve, i hvilket Tilfælde

dog Bekræftelsen tillige bliver at betale efter § 8, eller

ikke, den samme Arkebetaling som § 7 har fastsat,, og

Skifteforvalteren skal ei være berettiget til at fordre,

al Skiftebrev lages beskrevet, da han ved den Va pGt.,

hvormed § 35 har forhbiet Salariel til Skifteforvalteren,

der paa Island allid er Skifteskriver, har faaet Skades-

iQsholdelse for den Afgang, han lider saavel derved,

at den Forpliglelse, som i saa Henseende forhen fandt

Sted, ophæves, som ved den forhen for Skiflebrevenes

Beskrivelse fastsatte Betalings Nedsættelse.

V. Capitel. Om Betaling for de Auctionsvæsenet ved-

kommende Forretninger, — 41) Del almindelige Auctions-

Salarium, som i alle Tilfælde, hvor de folgende §§ ikke

!

1

4>
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hjemle en Nedsættelse, bliver at betale, er 4 pCt. — 1830.

Af Huse, Gaarde, Grunde, Jordegods og andre faste lO.^eptbr.

Ejendomme, samt Skibe (Iivortil ethvert Slags Fartoier,

endog Baade, henfores), ligeledes af Actier, Obligationer

eller andre Gjeldsfordringer, Forpagtninger og deslige

Rettigheder, som overdrages ved offentlig Auction, be-

tales i Salarium:

af de forsle 1000 Rbd 2 pCt.

af Belcibet fra 1000 Rbd. excl. til 3000 Rbd. iucl. 1 Va —
- 3000 — — - 30,000 — — 1 —
ogafhvaddererover30,000 — — Vs —

Auctionsbelobet bliver, i Tilfælde af Forpagtninger, kun

at bestemme i Forhold til den aarlige Afgift. — 43) Naar

Handelsvarer sælges ved Auction i saadanne Partier,

at hvert Hammerslag angaaer en Værdie af i det mindste

^5 Rbd. Scilv, saa bliver af del, som det samlede Beliib

overstiger 300 Rbd. (af hvilke fc5rsle 300 Rbd. altid

fuldt Salarium betales efter § 41), Gebyret saaledes

al bestemme:

afBeliibel fra 300 Rbd. excl. til 1000 Rbd. ind. 2 pGt,

— - 1000 — — - 2000 — — 1V» —
— - 2000 — — - 4000 — — 1 —
— - 4000 — — - 8000 — — Va —
og af det, som gaaer over 8000 — — 'Vs —

Porsaavidl enkelte Nummere ved saadan Auction sælges

1 ringere Partier, bliver der af deres BelOb al svare

^et sædvanlige i § 41 fastsatte Salarium, men af de i

:

sl(5rre Partier solgte Varers Belob bliver det at beregne

^ efter nærværende §. — 44) Auctionsforvaiteren har at

foranstalte Auctionen forud kundgjort paa den Maade,
som livert Steds Leilighed tillader, saavidt muligt 8

^age inden Auctionen holdes. 1 Almindelighed beroer

paa de Vedkommende selv, hvorvidt Bekjendt-

BJ^relse biir indskrænkes til den Rep, hvor Auctionen
holdes, eller om den og bOr skee i flere eller færre

Nabo-l\epper; ligesom det og maa overlades til dem,

7 ^^^^^edes Plakaternes Omvendelse skal foranstaltes. Men,
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1830. hvis ikke Vedkommendes Villie i Ibranfårte Henseender

10. Septbr, kan erfares, eller de indbyrdes ere uenige, bor der,

efter Vigtigheden af Auclionens Gjenstand og andre

Omstændigheder, vælges en saadan Fremgangsmaade,

hvorved de Paagjeldendes Tarv bedst kan fremmes.

For Auctionsplakat at forfalle og skrive, betales til

Auctionsforvalteren 24 Sk., og naar han har at med-

dele Afskrifter af samme, da endvidere 8 Sk. for hver

Afskrift; men de Vedkommende kunne selv besorge

disse Afskrifter, om de hellere ville dette. Flere ,end

12 Exemplarer af Plakaten bbr ei falde Eierne af det

solgte Gods til Byrde, med mindre alle Vedkommende

have begjært, at et storre Antal Plakater skal af Auc-

tionsforvalteren bescirges. — 45) Naar Auctionsforval-

teren maa indfinde sig for at holde Auction over faste

Ejendomme elier andre af de i § 42 nævnte Gjenstande,

men intet Salg af samme finder Sted ved Auctionen,

iivorlii del og hcirer, naar Hammerslag skeer paa nær-

mere Approbation, men denne nægtes, betales for for-

gjæves Forretning 2 Rbd. Solv. Saafremt Nogen lader

flere deslige Ting sætte til Auction paa eengang, eller

een Eiendom opbydes i flere Dele, bliver dog ei at

betale for mere end to forgjæves Opraab; og hvis der

ved samme Auction og paa samme Dag sælges saa-

meget af forbemeldte Ting, at Auctionssalariet deraf

overstiger 6 Rbd., bliver Intet at betale for de tillige

foregaaede forgjæves Opraab. Saafremt hiint Salarium

ei udgjcir fulde 6 Rbd., bliver kun for de forgjæves

Opraab at tilskyde saameget, at dette Bcl5b udkommer;

dog fOlger det af sig selv, at Auctionsdirecteuren, hvis

det samlede Be\'6h af Auctionssalariet og Betaling for

forgjæves Opraab udgjcir mindre end 6 Rbd., ingen-

lunde kan fordre et saa stort Gebyr, men maa lade

sig n5ie med hiint samlede Belob. — 46) Ved Los^re-

Auctioner betales 4 Sk. for hvert Nummer, som opbydes

uden at sælges, og ved Auctioner over Handelsvarer i

saadanne Partier, som § 43 omhandler, erlægges 8 Sk.
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for hvert Nummer, som opraabes uden at sælges. Der- 1830.

som ved det sidstnævnte Slags Auctioner Betalingen for 10. Septbr.

hvert forgjæves Opraab, i Forbindelse med Salariet for

de Varer, som sælges, ei udgjor fulde 2 Rbd., bliver

dog dette Belcib at erlægge. — 47) For at udstede

Auetionsskjode paa en ved Auction bortsolgt fast Eien-

dom nyder Auctionsforvalteren en Betaling af 1 Rbd.,

naar Kjiibesummen ei overstiger 1000 Rbd., af 2 Rbd.,

hvis den er stirre, men ei overstiger 3000 Rbd., og af

3 Rbd., hvis den overstiger sidstnævnte Sum. — 48) Der-

som en Auction, efterat den hos Auctionsforvalteren

er bestilt og Kundgjbrelsen deraf foranstaltet, tilbage-

kaldes, nyder Auctionsforvalteren den ham for saadan

Kundgjorelse i § 44 tillagte Betaling og Godtgjorelse,

og derhos 48 Sk. ScSlv. Men tilbagekaldes den, efterat

Auctionsforvalteren alt har tiitraadt samme, boi' der,

foruden hvad der tilkommer ham for Bekjendtgjorelsen,

betales ham 2 Rbd.,* og dersom han har gjort Reise,

staaer det lil ham, istedelfor disse 2 Rbd., at kræve

Godtgjdrelse efter § 16. — 49) Udskrifter af Auclions-

P^'otokoilen betales efter § 7, og Attestationer af en

Auctionsregning betales med 4 Sk., hvor den indehol-

der færre end fire Poster, og ellers med 1 Sk. for hver

Post. — 50) 1 Tilfælde af Licitationer betales i Eet og

det Samme, som er faslsat for de Auctioner, hvor-

de nærmest kunne sættes i Sammenligning. —
t)a det ér Requirenten, som har at afholde Auctions-

omkostningerne, saa vil det, om det i noget enkelt

tilfælde ved Auclionsconditionerne gjores Kjoberen til

at godtgjcire disse, blive at iagttage, at denne
Godtgjorelse betragtes som et Tillæg til det egentlige

Auclionsbud, og Salariet beregnes af det samlede Be-
Icjb af den Sum, hvorfor Tilslaget er skeet, og hiint

Tillæg.

VI. Gapitel. Om den Betaling, som bor erlægges for

^otarial^Forretninger. — 52) Byfogden i Reikavig og

B. 86
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f830. hver Sysselmand for sil Syssel, hvilke foreslaae Notarial-

10. Septbr. Forretninger samnfiesteds, bor nyde, for at iværksætte

Protest paa en Vexel for manglende Aeceptation eller

Betaling, naar Vexelen lyder paa en Sum indtil

500 Rbd. ind \ Rbd.

fra 500 — excl. til 2000 Rbd. incl. 2 —
" 2000 — — - 5000 — - 2 — 48 Sk.

og derover 3 —
for hvilken Betaling (der bliver at erlægge, naar For-

retningen er begyndt, skjOndt Requirenten ikke forlanger

den fuldfbrl) Protesten tillige gives in formå beskreven.

53) For andre Protester, Beskikkelser, Stævningers

notariale Forkyndelse og andre saadanne Forretninger

betales 80 Sk. Naar nogen af de her eller i § 52

ommeldte Forretninger skal foretages paa flere forskjel-

lige Steder^ da betales for Iværksættelsen paa del fcirste

Sted det ovennævnte Salariulm, og for hvert af de flere

Steder, hvor Forretningen, efter Requirentens Forlan-

gende, skeer, ikkun 32 Sk. — 54) For Beskrivelse af

notariale Forretninger, naar de forlanges udstedte og

bekræftede som Akt, betales 24 Sk, for hvert Ark, som

Akten udgjor mere end 1 Ark, hvilket forste Ark altid

leveres uden Betaling. Forlanges Gjenpart af en saa-

dan Forretning, betales for hvert Ark 24 Sk. Hvis

ellers nogen Gjenpart af noget Document forlanges hos

Notarius publicus, betales det samme; men forlanges

det kun, at han skal coilationere og attestere en Gjen-

part, som rigtig skreven leveres ham, finder kun halv

Betaling Sted. — 55) For at være tilstede, naar en

Contracl, et Testament, en Fuldmagt, eller anden saa-

dan Handling oprettes eller foretages, eller det allerede

oprettede Document af Vt.'dkommende hciitideiig ved-

gaaes, og derom meddele sin Attestation i behorig Form,

nyder Notarius 80 Sk., og derhos, naar Forretningen

varer over \ Time, 24 Sk. mere for Timen. — 56) For

at modtage og udstede en Soforklaring eller Soprotest,

til Brug ved Assurance-Beregning og Haverie-OpgjOrelse,
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betales 4 Rbd., og for Beskrivelsen efter § 54. — 1830.

57) Naar Rettens-Betjente, for at forelage Notarial-For- 10. Septbi

retninger, hvortil de requireres, nødsages til at gjore

Reiser, betales disse herforuden efter § i 6.

VJl. Gapitel. Angaaende Betalingen for adskillige andre

Rettens- Betjente, tildeels som Ovrigheder, paaliggende For-

retninger. — 58) For Udstedelse af Reisepas betales i

Almindelighed 16 Sk., men hvis det gaaer ud paa en

Reise ud af Jsland, 24 Sk., alt for hver Person, som

Passet bemyndiger til at reise
;

dog betales kun det

Halve af hiint Gebyr for Husmænd, Strandsiddere,

Dagleiere, Tjenestefolk og Andre, som med dem kunne

sættes ved Siden; og alle beviislig Uformuende, som

ellers ere berettigede til Pas, erholde sanime uden al

Betaling. — 59) For den Paategning, der skal gives et

Pas af Ovrigheden, betales 4 Sk., uden Hensyn til

hvormange Personer Passet lyder paa, dog at saavel

de, der efter § 58 ere fritagne for at betale Pas, som

de, der efter samme § kun have derfor at erlægge

balv Betaling, Intet bor betale for Paspaategning. —
^0) For ethvert Maalekar eller Alenmaal, som Byfogeden

eller Sysselmanden justerer og indbrænder, betaU's

8 Sk. — 61) For et Borgerbrev paa Handelsnæring at

udstede, betales 2 Rbd., for et ditto paa Haandværks-

næring
1 Rbd., for at authorisere og forsegle en Han-

delsbog
1 Rbd., for at authorisere en Gontrabog, stor

eUer liden,. 8 Sk. — 62) For at gjbre de forncidne Paa-

tegninger paa de el Handelsskib vedkommende Papirer,

samt meddele de Læsnings- og Sundheds-Attester samt
andre Beviser, som det i Island skal modtage, betales

til By fogden eller Sysselmanden 16 Sk. Solv for hver

Commercelæst, Skibet efter Maalebrev er drægtigt. Dog
gjelder dette kun, naar Skibet baade udlosses og ind-

^3ger sin hele Ladning inden samme Relsbetjenis Di-

slricL Men losser eller lader Skibet i Havne under

^'orskjellige Jurisdiclioner, b'6r paa hvert Sled, hvor del

saaledes skal have sine Papirer paategnede og nye Pa

30*
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1830. pifpr sig meddelte, kun betales 8 Sk. af hver Com-

10. Septbr. mercelæst efter Skibels Drægtighed. Af de alene til

Fiskerie udredede Skibe, der ankomme til og igjen

bortgaae fra Landet, betales pr. Gommercelæst 12 Sk.

Af indenlandske Transport- og Fiske-Jagter, som ingen

Passe behove, betales for Eftersynet af Fiskejagternes

Journaler og for Meddelelse af Attest til Fiskepræmiers

Erholdelse -16 Sk. pr. Gommercelæst, men kun indtil

en Dræglighed af 15 Commercelæster; er Drægligheden

stirre, erlægges kun 8 Sk. for hver Gommercelæst, dog

at Betalingen for disse storre Skibe ei i det Hele bliver

under 15 Mk. Hvor Skibe bringe Varer omkring til

Forhandling i selve Landet, erlægges det Halve af den

Betaling, som ovenfor er faslsal for Handelsskibe,

VllL Capitei. Om Betaling for Eepstyrere og andre

Mænd, som britges ved thingtige Forretninger. — 63) For

en Stævnings Forkyndelse betales for enhver Person,

der stævnes, enten del er Pari eller Vidne, 36 Sk., som

deles lige mellem begge Stævnevidner, hvoraf Repsty-

reren ordenlligviis bcir være den Ene. I Gjeldssager,

der ei angaae mere end 25 Rbd., erlægges kun det

Halve af hiint Gebyr. I alle oflenllige Sager, samt de

udi § 10 forste Membrum omhandlede Sager, og i alle

de Tilfælde, hvor den, der udtager Stævning, har be-

neficium processus gratuiti, betales intet Gebyr for

Stævningens Forkyndelse. Ovenanførte Betaling erlæg-

ges og i alle Tilfælde til Slævnevidnerne for åt forkynde

en Dom eller anden Retshandling, som ved Stævnevid-

^

ner bcir kundgjdres den Paagjeldende. Men, naar de

/ bruges til at forrette Beskikkelser, Op- ,og Udsigelser

og andre lignende Ærinder, hvorfor de ei bor undslaae

. sig, kunne de i alle Tilfælde, og uden Hensyn til Be-

lebets Storrelse, kræve den ovennævnte fulde Betaling

af 36 Sk. for hver Person, Forkyndelsen skeer for, men

til Deling mellem begge Stævnevidner. Behove Stæv-

ningsmændene, for at forkynde Stævningej* eller Andel,
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som i denne § er omhandlet, at reise over i Miil henad 1830.

til Lands, eller over Miil til Soes, nyder Enhver af 1^- Septbr.

dem, hvad enten Gebyr for Forkyndelsen efter det

Foranforte skal erlægges, eller ikke, men i fcirste Til-

fælde tilligemed Gebyret ^24 Sk. for hver Miil til Lands

eller hver halve Miil til Scies, beregnet fra deres Hjem

til Forretningsstedet, uden at Hjemreisen kommer i Be-

tragtning. — 64) For paa offentligt Sted at oplæse eller

at opslaae en Bekjendlgjorelse om Skifter eller Auc-

tioner, eller andre saadanne Foranstaltninger, eller iov-

rigt at kundgjdre Noget til Kirkestævne, som der maa

kundgjfires, nyder Repstyreren ')8 Sk. for hvert Sted,

hvor denne Forretning efter Forlangende foretages. Men

for Bekjendlgjorelse i offentlige Sager nyder han intet

Gebyr, Derimod bor der, forsaavidt han har Reiser

at gjcire, endog om Sagen er offentlig, gives Godtgjcirelso

efler § 63, forsaavidt Reisen er af deu Beskafl^enhed,

at den efter hiin §'s Indhold skal godtgjores. Dog kan

Han i intet Tilfælde faae Reisegodtgjcirelse for Bekjendt-

gjcirelser, som skeer ved hans egen Sognekirke om
Sc5n- eller Helligdage, naar der er Gudstjeneste. —
65) Naar Repstyreren paa Sysselmandens Vegne fore-

tager Registreringer eller Vurderinger lil Efterretning

ved Skifter eller Auctioner, betales ham for denne hans

Forretning, naar Boets Masse er

under 100 Rbd. inclusive 40 Sk.

fra 100 — excl. til 300 Rbd. incl. ... 80 -

' - 300 — _ . 600 — — 1 Rbd. 3^2 -

over 600 — 2 „ -

uden Tillæg af Reiseomkostninger. 66) Naar ellers

Repstyreren paa Sysselmandens Vegne forestaaer en

Besigtelses- eller Vurderings- Forretning, eller han paa

Sysselmandens Vegne bruges ved Aasteds- eller andre

deslige Forretninger, nyder han dagligen 1 Rbd. uden
sær Godtgjbrelse for Reiseomkostninger. -- 67) Til Syns-

og Vurderingsmænd over faste Eiendomme, være sig i
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1880. Anledning af Leilændingers Huse og Jorder, eller til

10. Septbr. Oplysning om den Værd, hvorfor en Eiendom kan gjelde
'^"'^^''''"^

ygj^j Udlaan af Umyndiges eller offentlige Midler, eller

til Brug under Retstrælter, eller lil Regel ved en Skifte-

" delingj eller til Auctionsefterrelning, eller hvilketsom-

helst andet Oiemedet maatle være, betales lil Syns-

mændene 1 Rbd., hvoraf Repstyreren, hvis han er den

ene Synsmand, oppebærer de 60 Sk. og den anden

36 Sk,, imod at Repstyreren forer Forretningen i Pennen,

Ere de begge Repstyrere eller ingen af dem er det,

deles Gebyret lige mellem dem. For Deling af Gaar-

des Marker og Huse betales det Samme. For Syn og

Vurdering over Lcisore erlægges 64 Sk. til lige Deling.

Skulde i noget Tilfælde et dobbelt Antal Mænd bruges

til Syn eller Vurdering, vil dobbelt Betaling blive at

udrede, saa at hver især nyder den samme Betaling,

som naar Forretningen afholdtes af lo Mænd. I alle

Tilfælde nyder hver Syns- og Vurderingsmand, naar

han skal m^de ved Retlen for at afhjemle Forretningen

ved Eed, et Tillæg af 16 Sk. — 68) For de Mænd,

hvad enten Repstyrere eller Andre, der bruges som

Vidner ved Skifteforretninger, saml til al gaae Skifle-

lorvalleren tilhaande ved Forseglinger, Registreringer,

Tilsigelser o. s. v., maa Skifteforvalteren f5re Boel lil

Udgift fra 1 tiliS Rbd. i Forhold til Boels Formue og

det Arbeide, som ved slige Forretninger forefalder, dog

al dette ikke overstiger Vn af det i § 35 hjemlede

Skiftesalarium. Skulde Nogen ville fore Anke over den

af Skifteforvalteren i saa Henseende lilstaaede Betaling,

tilkommer det OverSvrigheden at afgjcire denne Anke.

— 69) Naar Repstyreren efter Sysselmandens Ordre,

/ som dennes Fuldmægtig, og paa hans An- og Til-

svar, udfarer nogen Fogedforretning, erholder han det

Halve af del i § 17 bestemte Gebyr for deslige For-

retninger, men det andet Halve tilfalder Sysselmanden.

— 70) I de Tilfælde, hvor Anordningerne gjc5re Rep-
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styreren det til Pligt at foranstalte Udpantninger, nyder 1830.

han 24 Sk. af Enhver, hos hvilken en saadan Udpant- 10. Septbr.

ning skeer, samt Reisen betalt efter § 63. — 71) For-

valter Repstyreren, i Sysselmandens Forfald og efter

hans Fuldmagt, ubetydelige Åuctioner, nyder han udeelt

dut i § 41 bestemte Salarium, men oaar Hittefæ, efter

forgjæves Oplysning og Fodring i lovbestemt Tid, af

Repstyreren sælges ved offentlig Auction, nyder han i

Salarium Ve Deel af Auctionsbelobet og Sysselmanden

Ve Deel — 72) For Delinquenters og Romningsmænds

Hæftelse og Transport erholder Repstyreren billig Be-

taling for deres Underholdning, efter Overovrighedens

Bestemmelse, foruden Godlgjbrelse for virkelige Ud-

gifter. For deres Varetægt nyder han ugentlig I Rbd.

For hver Gang, han besorger saadanne Revselser med
Riis, som Reskripterne af 25. Juli 1808 § 7, 3. Mai

1816 og 21. Mai 1823 foreskrive, efter Uom exeqve-

'ede paa de Skyldige, erholder han 2 Rbd. De i denne

§ indeholdte Bestemmelser m'elde i liae Tilfælde for

Reikavigs Politie!)etjente. — 73) Naar Passer, for hvis

Paategning der efter denne Anordnings § 59 skal er-

lægges Betaling, paategnes firf Repstyreren, nyder han

^6n i bemeldte § bestemte Betaling. Lige Betaling

nyder han, naar en Husbond, som ei er skrivkyndig,

^ Overeensstemmelse med Reskr. 7. April 1780, over-

^i'ager ham at udstede Skudsmaal lil et Tyende, eller

og Husbondens Skudsmaal, efter dette Reskript, af ham
attesteres. — 74) De Vidner, der overvære Åuctioner

eller Fogedforretninger, nyde derfor hver en Betaling

16 Sk. daglig; men ved de i § 70 omhandlede Ud-

Pt^ntningsforretninger kun det Halve; derimod haver

Notarius publicus selv al forskafife de Vidner, som skulle

overvære Forretningen, uden videre Byrde for Requi-

renten. — 75) Forsaavidt vSyns- og Vurderingsmænd

maae gjcjre Reiser til del Sted, hvor Forretningen skal

iværksættes, forholdes efter § 63; men Rettens- Betjent

\
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1830. b'6v ei uden Nbdvendighed udmelde eller tiltage Mænd,

10. Septbr. der l)oe saa langt borte, at Reiseudgifter derved gjores

fornodne. lovrigt bor disse Rejseudgifter og godtgjares

i offentlige og beneficerede Sager, hvor .forresten Mæn-

dene ingen Betaling nyde.

IX. Capitei. Almindelige Regler til Iagttagelse ved

det Foregaaende, — 76) Alle i dette Reglennent foreskrevne

Gebyrer og Diætpenge b5r erlægges i Rigsbankpenge

Solv. Ligeledes ere de Summer, i Forhold til hvilke

Gebyrer blive at betale, at forstaae om Rigsbankpenge

S5lv; og naar Gebyret skal udredes af eller i Forhold

til Sedler og Tegn. bcir disse reduceres til Solv efter

den i Island, ifoige Plakat af 11. Mai 1819 § i, ved

Betalingstiden gjeldende Qvartals-Gours. Icivrigt bQr de

Vedkommende være pligtige, i Stedet for, den dem til-

lagte Pengebelaling, at imodtage andet gyldigt Lov-

(ire, beregnet til Penge efter den ved Betalingstiden

gjeldende Capitelstaxt, Dog er denne Regel ikke an-

vendelig paa de Gebyrer, som blive at erlægge ved

Overretten, og som bbr beregnes Vor Kasse lil Indtægt.

77) Den Forhdielsesafgift af pGt., som hidtil har

været svaret af Retsgebyr^ne i Island, skal for Frem-

tiden være eftergivet. — 78) I de Tilfælde, i hvilke

nogen af de i dette Reglement omhandlede Forretninger

betales i Forhold til Tiden, samme vedvarer, bor der

i Protokollen stedse anmærkes Klokkeslettet, naar For-

retningen begynder og naar den sluttes. — 79) For

Papir og andre Skrivematerialier lil Akters og andre

Forretningers Beskrivelse eller Udskrifters Udstedelse

erlægges ingen særskilt Betaling; men Indbindingen,

hvor den behbves, betales for sig. I Henseende til

Akters og Udskrifters Udstedelse bor idvriet Plakaten

af 9. April 1783 iagttages; dog at det befalede Antal

af Linier paa hver Side forhciies til 28 og Bogstavtallei

i hver Linie bestemmes til 32 i Almindeh'ghed, og hvor

der, i Medhold af bemeldte Plakat, behoves ikkuns een
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i

Margen, til 24; men hvor (vende forekomme, til 16. — 1830.

80) ^aar Embedsmænd og andre Betjente nc>dsages HI lo. Septbr.

at gj5re Reiser til og fra del Sted, hvor deres Forret-
r

ninger foretages, skulle de selv i:)ekoste d«res Befordring

og Underholdning, undtagen i de Tilfælde, hvor der

ved dette Reglement udtrykkeligen er tillagt dem Reise-

omkostninger. — 81) Paa alle Akter og Documenter,

for hvis Udstedelse eller Paategning Rettens-Betjente

oppebære nogen Betaling, eller som angaae Forretninger,

hvorfor Betaling af dem er oppebaaret, bor den mod-

tagne Betaling anfores baade med Tal og med Bog-

staver, hvilket skal gjelde saavel om den Godtgjorelse

for Reiseudgifter, som maatte have fundet Sled, som

om egentlige Gebyrer. Forsommer den Embedsniandj

der har oppebaaret Betalingen, dette, b'6r han fcirste

Gang, han befindes i saadan Forseelse, bode fra 5 til

^0 Rbd., anden Gang fra 10 til 20 Rbd., tredie Gang

fra 20 til 40 Rbd., alt Solv, og fjerde Gang have sit

Embede forbrudt, 82) Befindes nogen Embedsmand
foi' Embedsforretninger enten al have oppebaaret Sport-

ler eller anden Godtgjbrelse, hvor samme efter dette

l^eglemenl ei bor finde Sted, eller at have laget stirre

l^f^laling end ved dette Reglement er hjemlet, da b5r

^^n, uagtet den, som erlagde Betalingen, deri har sam-

tykket, for fcirste Gang betale i Mulkt fra 20 lil 40 Rbd.

^^Iv, samt have det formeget Oppebaarne forbrudt til

vedkommende Fattigkasse; men i Gjentagelses-Tilfælde

skal han have sit Embede forbrudt. Men skulde nogen

^"ibedsmand gjore sig skyldig i noget svigagtigt Forhold

Hensyn til Sportlers Oppeborsel, skal han, omdel
6rid er fcirslo Gang, han saaledes findes skyldig, have
s»t Embede forbrudt, og efter Sagens Beskaffenhed yder-

'»'gere ansees
i Overeensslemmelse med Lovgivningens

Grundsætninger. — 83) Alle Retsbetjente, som oppe-
bære Sportler, b(5r holde en ordentlig Sporteljournal,

indrettet efter del vedfoiede Schema.

1
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1830.

10. Septbr,
Dfttum

Forret-

ningerne
Af hvom
bctnleH

Efter hvad §

lYlf* ti t <tt

Gebyret I

Afskrift

lur UetJiling

1
Kbtl. Mk. 8k.

Denne Journal bor være forsynet med vedkommende

Ovrigheds Authorisation. og i del mindste een Gang

aarlig eftersees og paaskrives af ovenmeldte Ovrighed,

der nbie b5r paaagte, om den ep ordentlig fdri, og om

nogen Urigtighed i Sportuleringen if(3lge samme har fun-

det Sted. — 84) For Retsgebyrer kan paa vedkommende

Retsbetjentes Betyæring, efter foregaaende Ordre af

Amtmanden, foretages Udpantning, som dog ei maa

forlanges fbrend 4 Ugers Forlob, fra den Tid af at

regne, at fornævnte Retsgebyrer og Afgifter burde været

erlagte, ligesom og slig Udpantning- heller ikke maa

skee for Restancer, der ere over eet Aar gamle. Denne

Udpantning iværksættes af Repstyreren. — 85) Udpant-

ningsordren biir indeholde den Glausul: „paa Requi-

rentens eget An- og Tilsvar", med Hensyn til , al

den. som Udpantningen er overgaaet, bor være beret-

liget til ved ordinair Rettergang at sagsoge Requiren-

teu, forsaavidt den Fordring, hvorfor han har forlangt

Udpantning, maatte i nogen Hensende være urigtig,

lovrigi fblger del af sig selv, at vedkommende Reitens-

Betjenl, hvis Fordringen gjcires ham stridig, kan, istedel-

for strax at forlange Udpantning, soge den Paagjeldende

ved sædvanlig Rettergang. — 86) For de Vor Kasse

tilfaldende Gebyrer i Anledning af Retspleien bor for-

langes Udpantning inden andre 4 Uger, eflerat de i

§ 84 anforte 4 Uger ere forldbne. Forsømmes dette,

bliver vedkommende Retsbetjent selv ansvarlig for Be-

Icibel. — 87) Alle de BGder, som ifolge dette Reglement

blive al erlægge, tilfalde vedkommende Fattigvæsens

Kasse. — 88) Foruden at dette Sportel -Reglement paa
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sædvanlig Maade b'6v kundt^jSres, bor eet Exemplar af 1830.

samme opbevares paa ethvert Thingsted, samt hos en- 10. Septbn

hver Retsbetjent eller Repstyrer være at finde til Efter-

syn for Vedkommende, som begjære det. — Hvorefter

alle Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Frederiksberg den 10. Septerabr. 1830.

Aukatekju-Reglugjarb fyrir réttarins J)j6na å

Islandi.

Ver Fribrik hinn sjotti &o. G. V., ab {)ar fastar og

almennilegar reglur ekki h/ngabtil hafa verib fyrirskrifabar

fyrir |)eirri borgun, er å Voru landi fslandi greibast å

fyrir J)ær abgjorbir, er J)ar af réttarins J)j6num fram-

kvæmdar verba, svo hefir Oss verib hugab um l^ab, ab

fåba bét å {)essum bresti Eptir ab Ver hcifum utvogab

bær 1 jDvi tilliti naubsynlegu skyrslur, hofum Ver yfir-

^6gab, hvernig joetta efni geti lagast å ]oann hått, er vel

^»gJ vib nefnds Vors lands innbyggjara kjor og abrar

^^n'ngumslæbur, og hefir Oss nu allranåb, J)6knazt ab

skipa J)annig sem eptir fylgir:

kapi'tuli. J]m f)d borgun er greidast d, viSvikjandi

^^gtnlegum pingamdium, — 1) Fyrir stefnu litteknfng, J^egar

^lalsparturinn, istabinnfyrir abutgefafyrirkallssebil,beibist

l^^ss, ab stefnan verbi litgefin undir d6marans hond og

"insiglij
j)5 (3p^jp j^yj målspartinum inngefna uppkasti,

Sjaldist 20 sk. — 2) Fyrir sakarinnar fyrirtekt og frekari

^^tferh^ ab mebreiknabri innfærslu i {)ingb6kina, 48 sk.

~- 3) Fyrir uppådæmfng målsins 48 sk., sem borgist
""tlir eins og sokin er til d6ms upptekin. — 4) Ab svo

leyti fieiri abskiljanlegar slefnur dttakast i sama
'^a*>» eiga j^au f i. og 2. §§ nefndu réttargjold ab greib^
ast fyrir hverja stefnu sérilagi. t)ab 1 3. § tiltekna réttar-
gjald a ab groibast af saks6knaranum, en, ef kontra-
malssékn skebur, Ifka af kontrasaks6knaranum. —
5) Pynr yfirheyrslu sérhvers vitnis 16 sk. Fyrir fram-



572 Sportel-Reglement for Rettens Retjente.

1830. setning kontraspursniala greifeisl engin sérieg borgun.

—

10. Septbr.
6) Fyrir skikkun manna til skofeunargjorbar, efeur annara

sifkra verka, borgist 16 sk., og eins mikiS borgist fyrir

eibfesting gjorbarinnar, og lika l'yrir moUoku sérhvers

annars eibs fyrir utan vitnafærslu. — 7) t skrifaralaun

borgist. hvort heldur {)a& eru Jjingsvitni e&ur d6ms-

gjbrningar ebur ålyktunargjorningar, ehur einfaldar af-

skriptir, fyrir orkina 24 sk., an })ess ah neitt sérlegt

megi reiknast fyrir kostnab lil skriffæra. — 8) Fyrir stab-

festing og innsiglun eins d6ms ebur j^ingsvitnis gjornings

borgist 20 sk. — 9) Hvar malsefnisins verb ekki yfir-

stigur 25 rbd., borgist j^au i fyrirfarandi §§ 1 — 7

åkvorbubu réttargjtild einiingis meb helmingi J)eirra. —
10) I p6Ii(is()kuni, er rfsa af innbyrbis samlagi hiisbénda

og vinnuf6iks, borgist einiingis ails 24 sk., meb vibbæti

af 12 sk. fyrir hverja cirk gj(5rm'ngsins, {)egar hann ut-

gefst skrifabur, sern yfirstigur tvær ab tcilu. I cibrum

p61ilisokum borgist hin sibvanalegu ( fyrskrifubum §§

akvebnu réttargjbld. — 11) Fyrir inebtoku til J)i'ngb6kar-

. innar af einhverri yfirlysi'ngu um eitt ebur annab, sem

ekki heyrir iil neinnar fyrir réUinum verandi ebur åbur

J)ar fyrirtekinnar sakar, borgist af |)eim, er lætur hana

fram til innfærslu, 16 sk. — 12) Vib yfirréltinn borgist,

i bllum tilfellum, hib Ivbfalda af rétlargjaldi sern

fyrir sama verk hefbi ått ab greibast vib undirréttinn,

})6 ab undanteknum skrifaralaununuin, sem eindngis

borgist eptir § 7. — 13) Eins og i opinberum sokum

engin réttargjcild eiga ab greibast, en jiaråmot réttarins

{)j6na [)araf orsokubu verulegu utgjold ab endurborgast

eptir rétlum og greiniiegum reiknfngi, mebal annars

raålskoslnabar, svo gefst og amtmonnnnum myndugleiki

til ab veita efnalitUim 6keypis målsfærsluj ab svo miklu

leyti sem l^eir eptir målsins åsigkomulagi og Jjeirra vib

forlfkunar-tilraunina aubsyndu hegbun, geta åiilizt ab vera

verbugir J)arlil. Hvar l)annig ékeypis målsfærsia erveill,

a t)ab réttargjaid og pau skrifaralaun, sem annars så

partur, er vilnunina bafbi fengib, åtti ab greiba, abgjaldast
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af métpartinum, jiegar l)essi meh d6mi åli'zt skyldugur i 830,

til a& borga målskostna&iiui. — 1
4) f)ingsvitni, sem takast lO.^eptbr.

til ah sanna 6happa-lilfelli, og mi&a til lækkunar af

sk(5tlum, eSur til a& heimila verblaun fyrir bjcirgun drukn-

a&ra. me&hcindlist eins og opinberar sakir; eu reglulega

eiga })au a& takast å vanalegum })ingti?)um, svohi&opin-

bera ekki parmeh hJjéti ah setjast i lilgjalda kostna&. —
'IS) |)egar privaimål, i lagabo&anna mo&haldi, 6skasl

fyrirteki& fyrir utan j)é si&vanalegu |}fngdaga ehnv staBi,

^ ab sonnu ekkert frekara réttargjald ab greibast, en

t>fer hér ab frarnan tilgreindu akvarbanir innihalda : en,

ef d6marinn {jessvegna verbur ab stofna sérlegt ferba-

lag, borgist lionum, fyrir utan {)au uppåbobnu réttar-

gjald, 1 Vy rbd. fyrir hvern dag. |)etta gildir, hvort

iieldur J)ab er d6mss()k, ellegar skobunar-, rannséknar-,

skiptis- ebur onnur gjorb, i hverri einkia d6ms or éskab.

Slikri gj5rb verbur åvalll ab framhalda, ab minnsta kosti

^ 8 tima, ef betaiingur å ab geta heimtazl fyrir meir

*-"n einn dag; en geti gjorbin orbib til lykta leidd å skeinmri

å betalfngurinn saml ab gjaldast eins og fyrir heiian

^^g- Ef gjcirbin, i eitt skipti, varar lengur en 8 tima,

''f^iknist hiin fyrir 1 Va dag. J)egar annars IpeÅm um-
g^tnu s(5kum, eplir ab ])æv hafa verib fyrirteknar å

*^»'eglubundnum tima og stab, verbur framhaldib å reglu-

^^giJin l)fngst{5bum, borgist J^etta framliald einungis meb
s»&vanalegum réttargjoidum. — 16) I framanskrifubum
tilfellum å så, sem réttarins abgjorba beibist, ab greiba

^<imaranum 6keypis fararskjéta ab og fra jpingstabnum,

og borga hinn sama eptir sanngjornum reikningi.

* tiagierbar reiknast 5 milur (})ingmannaleib) a sumri,

^ '2 (hålf })fngmannaleib) å vetrartima. Annars å

skrT
amtmaburinn ab hafa vald til ab fyrir-

? ^ ^^^^^v nåkvæmari reglur fyrir ferbakostnabar
alivarban, sem epiir plézanna asigkomulagi alitast ab
vera passandi, eins og Jjessi embættismabur lika å ab
^afa myndugleika

til ab afgjora J^au efamal, sem i ein-

\
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4830. st5ku tilfelium orsakast kunna af krbfum, er gjSrast f

lO. Septbr. slfku tilliti.

IL Kapi'tuli. Um pau gjold, er greidasi eiga fyrir

fégeta aSgjordir. — 17) Fyrir arrests-, kyrsetningar- e&ur

forbo&s-gjOrb, er ske^)ur a g6zi, hvartil eigi einiingis

svove] fasteignir sem lausaurar, heldur ogsvo lilistaod-

andi skuldakrofur reiknast eiga, svo og fyrir nåms-

efeur kyrsetnfngar-gjOr?), borgist til byf6getans ebur

s^slumannsins, sem kéngsins f6geta, ab iiltcilu vi& })å

penfngaupphæi!), fyrir hverja gj(5r&in fyrirteksl, J)annig:

fyrirpenfngasummur til iOrbd. upphæ&ar ind. . . . 36 sk.

— frå 10 — til 20rbd 72 -

— .20 50—1 rbd. 12 -

— - 50 — - 100 — 1 _ 48 -

_ - ioO 150 — 1 — 72 -

— - i50 ~ - 200 — 2 — » -

_ -200 500 — 2 — 48 -

— " 500 — og l)aryfir 3 — » -

18) Ef arrest é persénu kynni ab fyrirfalla å Islandi,

borgist til fégetans 3 rbd. gjald, og ef arrest undir eins

skebur å g6zi, borgist jiarfyrir eplir § 17. — 19) Ef

gj5rbinni ei verbur lokib å })eim degi ebur nétt er hiin

byrjar, annabhvort vegna ^ess ab stærb bennar ekki

leyfir J)ab, ebur af Jjvi, ab så er hennar krefst, beibist

ab henni verbi å frest slegib, borgist aptur Jiab i §§ 17

og 18 åkvebna gjald fyrir hvern eplirfylgjandi dag,

hvaraf meiru en 4 timum er til hans varib; en, |)egar

ekki meir en 4 Umar briikast til gjcirnfngsins framhalds,

borgist fyrir Jjetta framhald i hvert sinn einiingis hib

halfa af tébu kaupi. |)egar J)aram6t fégetinn, annabhvort

vegna annara sinna syslana, ebur af c5brum orscikum, i

hverjiim målspartarnir engan })ålt alt hafa, slær nokkrum

gjcirnfng å frest, er annars å einum degi hefbi orbib til

lykta leiddur, é kaupib ekki })essvegna ab hækkast.
* Ef

nokkrum gjcirningi én uppihalds er framhaldib ( lengri

tfb en S tfma, borgist ennfremur fyrir l)cssa lengri ti'b,

l)egar hiin ekki yfirstigur 8 tfma, hélft kaup, og annars
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fulit eptir §§ 17 og 18. — ^iO) pee^nv nams er krafib i'830.

eptir fleiri en einum d6mi, forlikun efeur urskur&i (hvar 10, Septbr.

sifkt, eptir lagabobi, heimilar rétt til nåms) hjå hinni

stJrau pers6nu, borgist nåmskaupi?) fyrir hvern afsUkum

sérflaei. SSmnlei&is å, l)egar nåms, eptir hinum sania *

d6mi, forHkun ebur lirskurbi, verfiur krafizt hjå fleiruai

en einni pers6nu, sérlegur gjorningur ab haldast og

borgasl fyrir sérhverja pers6nu; samt å ^eiia ekki ab

skiljast um J)au tilfelli, hvar })essar afeskiljanlegu mann-

eskjur eiga sameiginlegar eignir, å hverjum nåmib gjOrist;

eins og heldur ekki, vegna l)ess ab Jjeir hlutir. sem fyrir

néminu ver&a, eru I ymsum stci&um, f6getanum ber neia

hækkun å borguninni, nema ab svo miklu leyti ab gjcirn-

ingurinn J^essvegna kynni ab verba svo margbrotino, ab

§ 19 mundi af ser leiba hækkun kaiipsins. — 21) Fyrir

lausnar gjOrning borgist eptir §17, })egar hann vibvikur

g6zi, en eptir § 18 [}egar pers6nulegt arrest meb honum

ab engu gj(3rt^ 22) Til ab framkvæma rannsékn

^ptir privatmanna beibni, borgist 32 sk. — 23) Fyrir

l^ann gjcirning, meb hverjum nokkrum iitb;^'list af jorbu

ebur hiisi, er hann å ebur i hjv, ebur gefast råb yfir

hiasi ellegar jcirbu, borgist 1 rbd. — 24) Fyrir skobun-

srgjbrb, er orsakasl -at dr^gbum h'kamlegura åverka,

b^gar hiin skebur eptir prfvatmanna beibni, borgist 80 sk.

En fyrir skobun fundinna Hka å ekkert ab borgast. —
25) Fyrir dtskript af J)eim umgetnu réttargjornlngum

iiikist borgun eptir arkatali, samkvæmt § 7, hvar ab

innsiglunin borgist eptir 8, §. — 26) Fégeta ber, fyrir
-

^^gjcirbir hans vib (hafskipa) slrandanir, fyrir utan endur-

gjald ferbakostnabar eptir § 16, 1 rbd. siifurs daglega tii

viburværis sins. — 27) |)egar s^slumaburinn, tilabfremja

nokkub af J)eim i l)essum kapitula skipubu embættis-

verkum, å ab ferbast lengra en Va milu, å så som Jjess

*^refst ab endurgjalda honum hans ferbakostnab eptir

t)eim i 16. § åkvebnu reglum. Annars å bæbi j)etta

endurgjald og réltargjaldib, allt ab svo miklu leyti sem
l^ab fyrirfram åkvarbab verbur, eptir embællismannsins
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1830, beibm, ah borgast honum, åbur en hann byrjar verk

10. Septbr, silt, og ef krafan sf&an aplurkallast, efeur krefjanda er

neitab um embællisverksins framkvæmd, ma hi& goldna

ekki heimtast aplur, nema ab svo luiklu leyti sem så

reiknabi reisukostnabur verbi sparabur, ellegar annars

stærra réltargjald kynni hafa verib borgab. en ^ab sem

embæltismaburinn ålli skilib fyrir hib framda embætlis-

verk. — 28] I beneficerubum og skipubum målum, svo

og })egar nåm skebur eptir b6n einhvers, hverjum endur-

gjald er fil handa dæmt i opinberri sok, svovel sem

og J)egar viburværis skileyrir til fråskilinnar konu ebur

lausaleiksbarna, ebur skuldir lil vinnuf61ks gjorast upp-

lækar meb nåmi hjå husbéndanum, borgisl eindngis

. rétlargjaldib, ab svo miklu leyli |)vi verbur nab fra [)eim,

hjå hverjum nåmib skebur, eplir ab J)eirri krofu, vegna

hverrar nåmsgjorbin fyrirtekst, er fullnægl orbib. Fyrir

framkvæmd doma 1 misgjornfngs målum, epLir opinberri

(yfirvaidsins) råbstcifun, borgist ekki f neinu tilfelli rélt-

argjald til byfégetans ebur sysluniannsins
;

})aråm6t å

hvor l)essara embæUismanna, hveruig sera å stendur,

ab nj6ta endurgjalds sinna verulegu ulgipta.

III. . Kapftuli. Um borgun fyrir pær emhættis adgjordir,

sem vidvikja syslunum vid pantabækur og pinglysingar. —
29) Fyrir J)fugi;^singu og uppåteiknun afsalsbréfs, pant-

selnfngarbréfs, skiplabréfs ebur nokkurs annars skjals,

sem lesib er til ab gefa nokkrum tilkall lil einhverrar

eignar, ebur til ab kyrselja nokkura slika, borgist ab Lil-

Icilu joeirrar penfngaupphæbar, um hverja skjalib hijébar,

svoleibis

:

J)egar upphæbin er undir 50 rbd 24 sk.

— frå fullum 50 rbd. til 100 rbd.

[ 48 -— _ 100 — - 200 —
— _ 200 — - 400 — . 64 -

— 400 — - 600 — 1 rbd. »
-

_ — 600 — - 1000 — 1 — 32 -

_ _ 1000 — - 2000 — 2 — '»
-

— — 2000 — - 3000 — 2 — 48 -
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og sé upphæ&in hærrij })å 3 rbd. hversu hå sem hiin 1830.

er. Ab svo miklu leyti sem upphæbin ekki er åkvbrbub lO.^eptbr

i penfngum, en i landaurum, å hiin ab reiknast til pen-

fnga eplir ^eim almennt gildandi reglum. Hvar ævar-

andi årlegt afgjald er åkve&ib, åli'tist |)a& sem hofubsl6II

3f 25 sinnum tvcifalda&ri upphæb; en se Ipah åkvebib

uppå lifsLib, metist })ab einiingis sem fimmfalt; sé |)a&

um vissa tiltekna åratolu. å gjorvoU Ipess upphæb ab

leggjast lil grundvallar, J)6 svo, ab l)ab i engu lilfelli

verbi meira en hin 25 sinnum Ivbfaldaba upphæb. Ofan-

skrifubum reglum må og vib koma i ollum obrum til-

fellum, hvar borgunin lil réUarins l)j6na åkvarbast ab

l^illcilu vib vist verblag. Ef fasteign nokkur afhendisl an

viburlags cbur meb makaskipti, å verbib, til reglu fyrir

fi'amannefnds réllargjalds åkvorbun, ab lillakasl i skjalinii,

ot)ur meb åteiknun uppå hib sama. Fyrir utan })å borgun,

sem, eplir framanskrifubu, ber réltarins J)j6num fyrir

skjalsins leslur og åleiknan, eiga ennfremur, fyrir inn-

færsluna i skjalabékina, ab borgast 24- sk, fyrir hverja

^""kj å hverja [)ab, samkvæmt tilskipununum, er skrifab,

hvarhjå })ab, sem er minna en hålf ork, borgist eins

og hålf, en })ab, sem er yfir hålfa 5rk, eins og hiin

væri heil. — 30) Fyrir lestur af skipta fyrirkcillum ebur

^&ru, hvers tilefoi ekki getur metizt meb åkvebnu verb-

^^gi, ebur sem ekki mibar til fasteignar litvegunar eba

vebsetningar, borgist 36 sk.; en, hvar sli'kur lestur, t.

^- af skipta fyrirkollum, skebur vib landsyfirrétlinn, borgist

72 sk. — 31) Réltarins l)j6n å, l)egar eitthvert heimildar-

e^ur panlsetningar-skjal lesib verbur, ab Hta eptir l)vi,

livort ulgefari l)ess sjålfur hefir heimild fyrir l)eirri fast-

^|gn, hverri hann })annig råbslafar, ebur hvori åbur
sé nokkub lesib, er geti 6nyll ebur ryrt skjalsins gyld-

ugleika, og ef enginn brcstur ebur hindrun finnst, gefist

emiingis åteiknun um skjalsins lestur, hvarfyrir engin

sérleg borgun gjaldist, {jar borgunin er innifalin f § 29.

En i gagnstæbu tilfeHi å uppåteiknun ab gjorasl åskjalib

^na tå vantandi heimild, ebur hib åbur lesna pantsetn-

IX. n. 37
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1830. ingar skjal, hvarfyrir réLtarins Jpjdn fåi hi& halfa af J^eirri

10. Septbr. f g 28 åkve&nu borgun, ]>6 i engu lilfelli yfir 64 sk.,

og l)egar si'?)an {^essi uppåteiknau, eptir 6l,vegac)ri nyrri

skyrslu e&ur frekari heimild, lilsléllist, å sania borgun

ah greibast eins og fyrir uppåteiknun. — 32) Fyrir af-

lysfng einhvers skjals og litsléttun })ess af panlabékinni,

ehuv fyrir aflysing nokkurrar borgunar uppf skuld eptir

vebselnfngar-bréfi, og met)deilmg åleiknunar |)arum a Iii&

sama, borgist hib hålfa af })vi i § 29 åkve^)na gjaldi,

sem })6, 1 sibarnefndu tilfelli, å ab litreiknasl ab liitolu

jieirrar gjorbu borgunar upphæbar. — 33) Oski nokkur

attests af pantab6kinni, vibvfkjandi heimild til eignar-

innar og peini å henni hvilandi skulda]))iDga, eiga {)ar

fyrir ab gjaldast 48 sk. — 34) Utskriptir af afsalsbréfa-

og pantabékinni borgist eins og abrar afskriptir eptir § 7.

IV. kapituli. Um borgun fyrir [)ær aågjordir , ervid-

vikja skiptum. — 35) I oliuni biium, er mob skiptarétt-

arins hjalp mebhondlast og kljast a enda, borgist af

allri t>ess upphæb ebur biisins verulega inngjaldi, an

tiilits til skuldanna, i Va af hundrabi, allt til 20,000 rbd.

Sé bdsins upphæb minni en 100 rbd., en ^6 yfir 50

rbd., reikni.sl skiptalaunin eins og })ab væri fullir 100

rbd., en se hiin ekki yfir 50 rbd., borgist skiptalaunin

einiingis af })eirri sibar tilteknu summu. Å sama håtl

a ab breytast meb })ann hluta af l)eim stærri upphæbum,

sem yfirstiga fulla 100 rbd. ebur 50 rbd.; 1)6, l)egar

l)ab, sem ein summa ma yfirstfga fulla 100 ebur 50

rbd., er svo Htib, ab J^ab ekki getur svarab \)G\m

hækkaba koslnabi, sem mundi fljéta l)araf, ab jjab å fyr-

greindan hatt kæmi til ålits, å, I stabinn fyrir pessa

hækkun, l)ab sem framyfir verbur ab reiknast eins og

skiptalaun. pegar j^annig t. d. einhvers biis upphæb

er 250 rbd. 24 sk., eiga jjessir 24 sk. ab greibast, auk

skiptalaunanna, af 250 rbd. — 36) llvar skipta- fyrir-

kali, (jptir lagabobi, å ab ijtgefast, borgist fyrir hib sama,

jjegar biisins Oskerta formegun hleypur allt til:
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100 rbd. ind 40 sk. 1830.

frå 100 — excl. til 500 rbd. incl. . 80 - 10. Septbr.

- 500 — — og })aryfir ... 2 rbd.

Ef afskripta af skiplafyrirkollum {jarf vih til iestrar vib

fleiri réltarumdæmi, borgist fyrir sérhverja sh'ka 24 sk,

Ef biiib ekki hrokkur til skulda litsvars, ebur se l)ess

formegua rauoar engin, borgisl i alll fyrir skipta fyrir-

kallsius litgefning einungis 24 sk. Fyrir J^essi gjold å

sa, sem skiptunum ræbur, ab sorga fyrir leibbeining fyrir-

kallsins og Jjess leslri vib ^au réllarumdæmi, hvar {)a&

iesast å; ])6 svo, af) vissar ferbir nolist |)arLii, og biiiou

ekki, an frekuslu naubsynja, ofl)^^ngisl meb sendiferba

koslnabi. — 37) J>egar skiptahaldarinn hefir byrjab ab-

gjcirbir sfnar i einhverju bui, en Jjab, fyr en J^ær verba

^ enda kljåbar, verbur afhent annabhvort hlutabeigandi

erfi'ngjum ellegar obrutn hlutaboigendum, å skiptahald-

arinn, til launa fyrir starf sitl, ab hijéta betaling, sem

airnennt reiknist l)arinig, ab hann verbi helmfngur ]}ess

honum borib hefbi, ef skiptahaldarinn hefbi fullkouiluga

^l^gjcirt skiptin; samt å undir eins ab litast til hans starfs,

svo ab borgunin, ef J)ab hefir mjog léltvægl verib, åkvarbisl

^^^gra, og ab J)aram6t nokkub meira, ])6 ælib minna en

*^ull skipialaun, megi reiknasl, ef lok skiplanna i biiinu

liefbu verib mjog nærri fyrir hondum. Sé 6eini'ng nokkur

^dli skiptahaldarans og hlutabeigenda, vibvikjandi upp-

heeb })eirrar krofbu borgunar, å l)ab målefni ab afgjorasl

amtinannsins urskurbi. — 38) pegar skiptamebferbin

^^urtfellur, vegna litvegabs leyfisbréfs til ab silja i 6skiptu

l)6tt émyndugir erfi'ngjar sé til, é l)6knun ab greibast

^^'ptahaldaranum, reiknub til hins hålfa af j^eim skipta-

^^^Qunum, sem, ef skipti i biiina skyldu fullkomlega kijåst

^ enda meb skiptaréUarins hjalp, eptir Jjess sanns;fni-

^^8a åstandi, hefbu ått ab borgast; en \>essi borgun

^ *^ptur ab dragast fra skiplalaununum, Jjegar hinn

^engstlifandi sf^);j,i' sætir skiptum, og J)ab jafnvel {)6lt

skiptahaldarans perséna I millitfb sé onnur oi'bia. Ann-

37*

4
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1830. ars å bluta&eigandi amlma&ur ab åkvar&a upphæBJ)6kn-

10. Septbr. unarinnar, ef nokkur ågreiningur l)arum ver&ur. —
30) Ef svo kann \ih ah bera, ab sérlegir gjcir&armenn

ébnv executores testamenti me&hondli eitlhvert bé, å,

ef einhver me&al erfingjanna er 6myndugur ellegar buih

er uppbobsbti, hib sama a& borgast J)eim reglulega

skiptahaldara, eins og ef skiplamebferbin, er fremst af

sifkum sérlegum skiptaholdurum, hefbi skab af honum.

Hib sama gildir Hka, J)egar så, sem hefir litvegab leyfis-

bréf lil ab silja" i 6skiplu biii, siban heldur skipli meb

samfrænda tilstyrk, sé annars nokkur 6myndugur mebal

erfingjanna : hvarhjå })6 så i § 38 fyrirskrifabi frådråttur

å ab hafa stab. — 40) Fyrir dlskriptir af skiptagjdrn-

fngnum, hvort heldur J^ær eiga ab utgefast sem regluleg

skiptabref, i hverju lilfelli slabfeslingin samt å ab borgast

eptir 8. §, ellegar ekki, å su sama arkaborgun ab

gjaldast sem 7. § hefir åkvebib, og skiptahaldarinn å

engan rétt til ab heimta, ab eiginlegt skiptabref lit takisl,

J)ar hann, meb l^eim J)ribjiingi af hundrabi, hvar meb 35. §

hefir hækkab laun skiptahaidarans, sem å fslandi ælib

er skiptaskrifari, hefir fengib skababét fyrir J)ann missi

er hann libib hefir, bæbi J)essvegna, ab sii skuldbindfng,

er åbur i ^wi tillili gilli, er upphafin, og vegna lækkunar

l)eirrar, sem gjorb er å |)eim åbur fyrir skripl skipta-

bréfsins gildandi betalingi.

V. kapiLuli. Um borgun peirra aSgjorda, er vitvikjd

auhtiona mdlefnum. ~ 41) pau almennilegu auktiénar-

,

laun, sem i ollum lilfellum, hvar |)oir eptirfylgjandi §§

heimila l)eirra lækkun, eiga ab borgast, eru 4 af hundrabi.

~ 42) Af hiisum, bæjum, grundvallarplåzum, jarbag6zi

og cibrum fasleignum, svo og skipum (hvartil allskonar

skipategundir, jafnvel båtar, reiknast eiga) svo og af

actium, skuldbindingarbréfum ebur 5brum skuldakrSfum,

Ieigumålaskj5lum og J^esshåltar rétlindum, sem afsalast

vib opinbera auklién, borgist i salarium:
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af l)eim fyrstu 1000 rbd 2 af hdr. 1830.

afupphæbum fra 1 000 rbd.excl. lil 3000 rbd.incl. iVa — 10. Septbr.

- 3000 — — 30,000 — — \ —
afJ)Visemmeira er en 30,000 — — Viz —

Auktionar upphæ&in å, {)egar um leigumåla er a& gjora,

eindngis ab åkvarfeast ab liltolu vib hib årlega afgjald,

— 43) J)egar hcindlunarvcirur seljast å auktiån i l)ess-

håttar deildum, ab hvert hamarsslag vibvikur, i mintisia

iagi, verbi 15 rbdla silfurs, svo eiga af })vi, er hin sam-

anlagba upphæb yfirstfgur 300 rbd. (af hverjum fyrslu

300 rbd. ætib fuUt salarium gjaldist eptir § 41) launin

tannig ab åkvarbast:

af upphæbinni fra 300 rbd. excl. til 1 000 rbd. incl. 2 af hdr.

— - 1000 — — - 2000 — — IV3 —
— . 2000 — — - 4000 — — 1 ~
~ - 4000 — — - 8000 _ — Va —

og af }3vi sem meira er en 8000 — — ^Is —
Ab svo miklu leyti hlutir, merktir meb stoku tbluin, å

sUkri aukti6n seljast i smådeildum, å af joeirra soluverbi

ab gjaldast hib sibvanalega 1 § 41 faslsella salarium, en

af sciluverbi å l^eini vorum. sem seldar verba i stærri

deildum, a [)ab ab reiknast eptir nærveranda §. —
44) Aukti6narhaldarinn å ab sorga fyrir, ab aukti6nin

fyrirfram verbi auglyst a {^ann hått, sem sérhvers stabar

hentugleikar leyfa, ab svo miklu leyti mdgulegt er, 8

^^guni abur en auktiénin verbur haldin. Almennt sé

tab undir sjålfum hUitabeigendum komib, ab hve miklu
leyti auglysingin takmarkisl til j^ess lirepps, hvar auk-

t»<^nin er haldin, ellegar hvort Um h'ka eigi ab ske \

fleiri ebur færri nålægum hreppum: eins og j^ab lika

^a setjast 1 [leirra vald, hvernig ab skuli fara meb ab

senda og birta auglysingarnar; en ef ei verbur lækt ab
fa hlutabeigenda vilja 1 l^essu lilliti ab vita, ellegar Jjeir

eru innbyrbis ésamjjykkir, å, i lilliti lil Jiess hve mikil-

v^gir l^eir hlutir eru, sera å auklioninni eiga ab seljast,

til annara kn'ngumstæbna, ab veljast sa abferbarhållur,
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1830. er mes( geli ovhib ])e'im til nota, er me& eiga. Fyrir

10. Septbr. samni'ng og skriptir auktiénar-auglysingar borgist aukti6n-

arhaldaranum 24 sk., og l)egar hann å mefedeila af-

skriptir af hinni scimu,
J)å

ennfremur 8 sk. fyrir hverja

afskript; en hlulabnigendur mega sjålfir sorga fyrir sli'kum

afskriplum, ef \)eir svo heldur vilja. Fleiri en 12 expl.

af auglysfngunni eiga ekki ah reiknast eigendum hinna

seldu fjårmuna til kostna&ar, nema a& eins, afe allir

hlula&eigendur hafi Ipess krafizt, ab iiuktiénarhaldarinn

skyidi sorga fyrir fleiri auglysingum. — 45) {)egar auk-

liénarhaldarinn hlylur ab vera lil sla&ar, til a& halda

aukti6n yfir fasteignir, ehur abra hluli sem nefndir eru

1 § 42, en engin sala å ])eim samt skefeur vi& aukti6nina,

hvartil og heyrir, ab hib skeba hamarslag er undir

nåkvæmari stabfest/ngu komib, en henni samt afslegib

verbur, borgist fyrir forgefins abgjorbir 2 rbd. silfurs.

Ef nokkur lætur fleiri sHka hluti setja til aukti6nar i

einu, ellegar einhver eign uppbybst i abskiljanlegum

' deildum, å samt ekki meira ab borgast en tvo forgefins

upphr6p; og ef a sc5mu aukti6n eba a sama degi svo

mikib verbur selt af fyrrnefndum hlulum, ab auktiéns-

kaupib J^araf yfirstigi 6 rbd., å ekkert ab borgast fyrir

t)au undireins gj5rbu forgefins uppbr6p. Ef léb salarium

ei hleypur lil fulira 6 rbd., å einiingis j^ar vib ab bæta

fyrir si/k til 6nytis gjcirb upphrép, svo miklu, ab tébri

upphæb nåist; samt er J)ab sjålfsagl, ab auktiénar s(j6rn-

arinn, ef hin samantekna upphæb af aukti6narlaununum,

og borgun fyrir forgefins upphr6p, ekki hleypur til fulira

6 rbd., enganveginn må heimta svo mikib kaup, heldur

hlylur hann
J)å ab låta ser nægja meb hina umgetnu

samanlogbu upphæb. — 46) Å lausaura auktidnum borgist

4 sk. fynr hverja Icilu joess hlutar, sem upp bybst

an j)ess hann seidur verbi, og a auktiénum yfir hcindl-

unarvcirur, sem § 43 umgetur, gjaldist 8 sk. fyrir hverja

slfka t6lu, sem upphr6past ån |)ess ab seljast, Ef, å

aukti6num af sibastnefndri art, betaHngurinn fyrir sér-

hvert forgefins upphr6p, i sameinlng vib salarium af
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l)eim vtirum er seijast, ekki hleypur til fulira tveggja 1830.

rbd., a samt pessl pem'nga upphæb ab gjaldast. — 10. Septbr.

47) Fyrir litgefnfng auktionar-afsalsbréfs af fasteign, sem
"

å auklion hefir seld verib, hlj6ti aukli6narhaldarinn i

laun sfn 1 rbd., |)egar kaupsumman ekki yfirsti'gur 1000

J'bd- 2 rbd. ef hv'in er hærri, en ekki meir en 3000 rbdr.,

og 3 rbd. ef hiin yfirsti'gur })essa upphæb. — 48) Ef

einhver auktion, eplir ab hennar hefir bei&zt veriS lijå

auktiénarhaldaranum, og rå&slofun hefir verib gj5rb fyrir

augl^singu hennar, aptur kailast, hlj6ti auktiénarhaldarinn

bann honum fyrir slika auglysing i § 44 åkvarbaba be-

tah'ng og endurgjald, svo og {)ara&auki 48 sk. silfurs. En

6f hiin aptur kallast^ eptir ab aukliénarhaidarinn hefir

byrjab hana, eiga, auk pess, sem honum ber fyrir aug-

'ysinguna, 2 rbd. ab gjaldast honum, og ef hann hefir

ferbazt, er })ab undir honum komib, i slabinn fyrir })essa

2 rbd. ab krefjast endurgjalds eptir § 16. — 49) Ut-

skriptir af aukti6nab*6kinni borgist eptir § 7, og sbnn-

•^nar åteiknun sérhvers auktionarreikni'nGS boruist meb

4 sk., ef hann inniheldur færri en 4 greinir, og annars

^^eb 1 sk. fyrir hverja grein. — 50) Fyrir undirbobs-

uppbob borgist ( einu og 5llu hib sama, sem fastsclt er

*^yrir })8er aukli6nir, vib hverjar ])ær gela nåkvæmast i

^f^t^ijofnub komib. — 51) pnv j^ab er krefjandinn, sem å

svara aukli6narkostnabinum, svo å, ef kaupandi i

cinhverju stoku (rifeih* skyldast (il ab gjalda hann, |)ab

abgætast, ab Jiella endurgjald åh'tist sem vibbætir hins

f^iginlega aukliénarbobs, og ab salarfum reiknist af sam-

anlagbri upphæb t)eirrar summu, hvarfyrir tilslagib er

og lébs vibbætis.

VI. kapiluli. Um
f)
ann betaling, er gjaldast d fyrir

*^otarial.a6gjdr6ir. — 52) Byfégetinn i Reykjavik og hver

'^yslumabur i sinni s^slu, er veila nétarial-abgjorbum j^ar

forstbbu, hlj6ti fyrir framkvæmd pr6tests å eitt vexoU
bréf fyrir vantandi acceptati6n ebur betaHng, l>egar vexel-

bréfib hlj6bar uppå summu allt ab
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1830. 500 rbd.incl •

. . 1 rbd.

10. Septbr. frå 500 — excl. til 2000 rbd. incl. . . 2 —
^

- 2000 — — - 5000 — — 2 — 48 sk.

og l)aryfir 3 —
Fyrir hvern betaling (sem a a& gjaldast Jjegar gjorning-

urinn er byrjafeur, ])6 krefjandi ekki 6ski ab hann full-

komnisl) prétestit) sornulei&is gefist ulskrifa^ in formå.

—

53) Fyrir onnur prétest, svarskrofur, n6tarial stefnubirt-

fngar og a&rar slikar a&gjorSir, borgist 80 sk, |)egar

nokkur af ])e\m hér ebur i § 52 umgetnu gjorningum

a ab fyrirlakast å fleirum ymislegum stobum, l)å borgist

fyrir framkvæmd hans å fyrsta stab hib åburnefnda sa-

lan'um, og fyrir hvern af ])eim fleirum stdbum, hvar

ejcirningurinn eptir krefjandans beibni skebur, einiingis

32sk. — 54)Fyrir \^tskript af n6tarial-abgjc)rbum,l)egarl)ær

æskjast litgefnar og stabfestar iaktsformi, borgist 24 sk.

fyrir hverja Ork, sem aktina verbur meir en 1 cirk, hver

fyrsta Ork ætib mebdeilist okeypis. Æskist afskript sHks

gjarnfngs, borgist fyrir hverja ork 24 sk. Ef annars

Notarius pubhcus verbur bebinn um einhverja afskript

af nokkru skjali, borgist hib sama; en æskist einimgis

|)ess, ab hann samanberi og siabfesti afskript nokkra,

sem rétt skrifub afhendist honum, Iiikist einiingis helm-

fngur betalingsins. — 55) Fyrir ab vera li! stabar, {^egar *

einhver samningur, testament, fulhnakl ebur annar sifkur

gjcirningur framkvæmist ebur fyrirlekst, ellegar hib [^egar

fuilgjorba sltjal af hlutabeigendum alvarlega viburkennist,

og jDarum ab ulgefa sinn vilnisburb i lilhlybilegu formi,

hijéti nétarius 80 sk., og J)ara&auki, J^egar gj(5rningurinn

varar yfir 1 tima, 24 sk. meira fyrir timann. — 56) Fyrir

, mebiekningu og i'rlgefningsvo nefndrarsjéferbasltyrslu ebur

sj6farpr6tesls, til briikunar vib assi'n"ance-reikn(nga og

haveri-afreikninga, borgist 4 rbdr., og fyrir litskriptina

eptir § 54. — 57) J)egar réttarins j[)j6nar, til fram-

kvæmdar n6tarial-abgjorba, hvartiljjeirkvaddir eru,neybast

til ferbalags, å }}ab J)arabauki ab borgast eptir § 16.
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VU. kapituli. Vidvikjandi betalingi fyrir ymsar aSrar 1830.

aSgjordiry er réttarins pjénar, a6 nokkru leyti sem yfir- 10. Septbr

vold, eiga af hendi aS leysa, — 58) Fyrir lUgefning fer&a-

passa borgisl almennt 16 sk., en ef ])e\v hljé&a um ferb

ur Islandi 24 sk., allt fyrir sérhverja personu, hverri

passinn heimilar fer&ina;
J)6 borgisl eindiigis helmingur

iets gjalds fyrir biismenn, t6mtbiismenn, daglaunamenn,

vinnuf61k og a&ra, sem ålilast l)eirra jafnar, ogallirbe-

visanlega snaubir, sem annars bafa rétt ti] ab få passa,

fai hann ån nokkurrar borgunar. — 59) Fyrir 1)3 åteiknan,

sem gjbrast ber å passa af yfirvaldinu, borgisl 4 sk.,

ån Ullits lil, um hversu margar persénur a& passinn

hlj6bi, {)6 ab bæbi peh\ sem eptir § 58 eru friteknir

fra ab borga passa, svo og {Dcir, sem eptir sama § ein-

ungis eiga ab gjalda jDarfyrir helming betalingsins^ ekkerl

borgi fyrir passans åteiknun. — 60) Fyrir sérhvert mæliker

68ur ålnamæli, sem syslumaburinn gildir ebur markar

fneb brennijårni, borgisl 8 sk, — 61) Fyrir litgefm'ng

borgarabréfs lil kaupskapar frama gjaldist 2 rbd., fyrir

annab slikt til handverks ibkanar 1 rbd.j fyrir gilding

innsiglun hcindlunarbékar i rbd., fyrir gilding

millumreikningsbékar, hvori hun heldur er sl6r eba lilil,

8 sk. — 62) Fyrir ab gjora naubsynlegar aleiknanir å

]}m einhverju kaupskipi vibvikjandi skjol, og ab meb-
deila [)au loslrar- og heilbrigbis-altesl, svo og abrar be-

^{singar, sem bab i Islandi å ab mebtaka, borgisl by-

'ogeta eba syslumanni 16 sk. fyrir hverja commercelesl,
sem skipib dregur, eptir mælingarbréfi. Samt gildir

tietla einungis [legar skipib bæbi affermist og fermisl ab

^^ju innan hins sama réttarins Jiénara umdæmis. En
affermist ebur hlabist skipib i hofnum ymsra réttar-um-

deema, skulu å hvcrjum stab, hvar jiab l^annig skal få

skjbl sin åteiknub og ny skjol ser mebdeild, eini\ngis

borgast 8 sk. af hverri commercelesl eptir skipsins

farmrtimi. Af l^eim eimingis lil fiskiafla lilgjorbu skipum,
sem koma lil landsins og aptur fara J)aban, borgist af

hverri commercelesl 12 sk. Af innlendum flutnings-
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1830. og fiski-joktum. sem engn passa |)urfa, bQrgist fyrir

10. Septbr. gegnumlestur fiskijaklanna dagboka, og fyrir mebdeiling

vitnisburba til titvegunar af fiskipromfum, 16 sk. af

commercelest, lp6 eindngis til 15 commercelesla farrn-

riinis; se farmrdrnib stærra, gjaldisl eindngis 8 sk. fyrir

hverja comincrcelest, ^6 svo, a?) borgunin fyrir l)essi

stærri skip ekki alls verti'i lægri en 15 mk. Hvar skip

flytja vorur um krfrig i sjålfu landiuu, gjaldist einungis

helmfngur jjess betalings, sem hér a& framan er fast-

settur fyrir hcindlunarskip.

VIII. kapi'tuli. Um betaling handa hreppstjårum og

odrum mdnmim, sem brukast vi6 réttarins a6gj6rdir. —
63) Fyrir birti'ng a stefnum borgist fyrir hverja pers6nu,

sem stefnd er, .hvert heldur J)ab er målspartur eba vitni,

36 sk., sem skiptist jafnt miili beggja slefnuvotta, af

hverjum hreppsljérinn reglulega å så annar ab vera.

i skuldamålum, sem ekki vi&vikja meir en 25 rbd.,

gjaldist einungis helmingur tébrar borgunar. I bllum

opinberum målum, svo og ])G\m i 10. § fyrsla atribi

um greindu målum, og i cillum J)eim tilfelhim, hvar sé,

sem liltekur stefnu, hefir beneficium processus gratuiti,

borgist ekkert gjald fyrir birti'ng stefnunnar. Åbur um-

getinn betalingur gjaldist einnig, i (3llum tilfellum, til

stefnuvoltanna fyrir birlmg (I6ms ebur annars réttar-

gjornings, sem af stefnuvottum å ab augiysast hlutab-

eiganda. En, Jjegar J)eir brdkast til ab framkvæma

svarskrcifur, uppsagnir ebur dtbyggingar og onnur J^vf-

Hk erindi, hvarhja Jjeir ekki mega hlibra ser, geta pe'w

i iillum tilfellum og ån lillits til upphæbarinnar stærbar,

krafib l)ann fyrrnefnda betaling af 36 sk. fyrir slika

birting fyrir hverri pers6nu, sem skiptist milli beggja

stefnuvotta. purfi stefnuvottarnir, til ab auglysa stefnur

ebur annab, sem i l}essum § er um groint, ab ferbast meir

en i milu burt til lands, ebur yfir V2 milu sj6veg, hlj6ti

hver t)eirra, hvort heldur kaup fyrir birtinguna, eplir

åburskrifubu, å ab borgast ellegar ekki, en i fyrstnefndu

tilfelli, asamt kaupgjaldinu, 24- sk. fyrir hverja milu til
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lands, ellegar hvorja hålfa milu sj6veg, reikna?) fra 1880.

heimili f)eirra til gjorninsisslafearins, ån |)ess ab heiaiferbin Septbr,

komi til ålits. — 64) Fyrir upplestur cbur uppfesling

einhverrar auglysingar nm skipti ehuv aukti6nir, ellegar

abrar slikar råbstafanir, ebur annars ab auglysa nokkub

yib kirkjustefnu, sem j^ar må auglysast, hijéti hrepp-

stj6rinn 18 sk. fyrir livern stab, hvar ])ess\ gjOrningur

eptir beibni verbur framinn. Enfyrirauglysing i opinberum

niålum fåi hann ékkert kaup. |)aram6t å, ab svo miklu

leyti hann hlytur ab yera i ferbalagi, ^6 erindib sé opin-

^>ert, endurgjald ab idkast honnm eptir § 63. ab

*pyli sem ferbinni er J)annig varib. ab hun eptir tébs

§'s innihaldi a ab borgast. p6 må hann i engu tilfelli

få fararkaup fyrir auglysingar, sem gjorast vib hans eigin

s6knarkirkju å sunnu- eba helgi-d(5gum, jiegar gubs}}jon-

usta ];)ar verbur framfluU. — 65) {)egar hreppstjdrinn,

^^gna syslumannsins, semur uppskriptir ebur virbfngar

^'1 abgæzlu vib skipti ebur auktiénir, borgist honum

*^ynr l^etta hans verk, l)egar 611 busins upphæb er lægri

®n 100 rbd. inclusive 40 sk.

frå 100 — excl. til 300 rbd. incl 80 -

- 300 — _ - 600 — — .. 1 rbd. 32 -

yfir 600 — 2 —
vibbætis til ferbakostnabar. — 66) |)egar annars

'^'^eppstjérinn, vegna s^^slumannsins, veitir einhverjum

skobunar- ebur virbingar-gjcirningi forstobu, ellegar hann,

^^gna syslumannsins, bri'ikast vib åreibar- ebur abrar

slikar gjorbir, hijéti hann daglega 1 rbd., ån sérlegs

^Hfiurgjalds ferbakoslnabarins. — 67) Til skobunar- og

v»rbingar-manna yfir fasteignir, hvort heldur sem }3ær

vibvi'kja landselans husum og jorbum, ebur eiga ab upp-

'^sa l)ab verb, fyrir hvert slik fasteign å ab gilda vib

utiån 6myndugra ebur opinborra fjårmuna, ellegar til

brukunar vib réltart)rætur, ebur til reglu vib skiptadt-

hlulan, ebur til auktiénarleibbeiningar , ebur hvert sem
helzt augnamibib annars kynni ab vera, borgist skobun-

armdnnunum 1 rbd., hvaraf hreppstjérinn. ef hann er så
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1830. uini sko&unarmaburj hljdli 60 sk., en hinn 36 sk., meh

10. Septbr.
J)vi' skilyr&i, ah hreppstjorinn uppskrifi ]}aJb som fram

hefir farib. Sé J)eir båbir hreppsljorar, ehuv hvorugur

t)eirra, skiptist kaupib ab jofnu me&al t)eirra. Fyrir

skipti å bæja jor&um og hiisum borgist hi& sama. Fyrir

skobun og virbingu å lausum aurum borgist 64 sk. lil

jafnra skipta. Ef i einhverju lilfelii tvofolci tala manna

brukast Lil skobunar eba virbingar, å ivofaklur betalingur

ab greibast, svo ab hver sérilagi hijéti somu borgun,

sem hann fengib hefbi, ef gjorningurinn hefbi verib

framinn af Iveimur monnum. I ollum tilfellum hljéli

hver skobunar- ebur virbfngarmabur, joegar hann å ab

mæta i réttinum iil ab stabfesta gjcirbina meb eibi, 16 sk.

1 vibbæli.. — 68) Fyrir l)å menn, hvort heldur })eir eru

hreppstj6rar ebur ekki, er briikasL sem vitni vib skipia-

gjorninga, svo og til ab vera skiplahaldaranum innan-

handar, vib innsiglanir, uppskriptir, skipanir o, s. fr.,

må skiptahaldarinn færa biiinu til lUgjalds fra 1 til 15

rbd., ab tiltolu vib biisins formegun og })ab erfibi, sera

orsakast af sh'kum gjdrningum, })6 svo, ab ]oetta ekki

yfirstfgi Vn af J)eim i 35. § heimilubu skiptalaunum. Ef

nokkur vill åkæra l)å borgun, er lykst skiplahaldaranum

1 J)vf tilliti, å håyfirvaldib ab skera ur ])eivv[ åkæru. —
69) |)egar hreppstj6rinn, eptir s^slumannsins skipan,

sem hans umbobsmabur og i hans åbyrgb, fremur nokkub

fégelaverk, hlj6ti hann helming jiess i § 17 åkvebna

gjalds, en hinn helmingur tilheyri syslumanninum. —
70) i l)eim tilfellum, er tilskipanirnar uppåleggja hrepp-

slj6ranum skyldu ab gjora nokkub upptækt, hlj6ti

hann 24 sk. af hverjum, hjå hverjum sHkt nåm skebur,

og borgun ferbarkostnabarins eptir § 63. — 71) llaldi

hreppstj6rinn, i syslumannsins forfoiium og eptir full-

makt hans, Kliifjorlegar aukti6nir, hljéti hann ån skipta

l^ab f § 41 tiltekna salarium, en ef fundinn fénabur,

hverjum forgefins hefir lyst verib, en hann fébrabur um

J)å tib sem Idgin åkvarba, verbur seldur af hreppsij^r-

anum å opinberri aukli6n, hlj6ti hann i salarium Ve part
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af aukti6narver&inu, en sysluniatoinn Ve part. — 1830.

72) Fyrir sakamanna og slrokumanna faungun og flulnfng 10 Septbr.

fåi hreppstj6rinn sanngjarna borgun fyrir })eirra vi&ur-

væri, eplir hins æbra yfirvalds åkvor&un, auk endur-

gjalds verulegra litgipta. Fyrir ]3eirra varBhald fåi hann

< rbd. um vikuna. Fyrir hvert sinn, sem hann gjCrir

rabstofun fyrir at slikar refsfngar me& vendi, er kon-

lingsbréfin af 25. Juli 1808 § 7, 3. Mai 1816 og 21, Mai

1823 fyrirskrifa, eplir démi framkvæmist å \}eim seka,

fai hann 2 rbd. — pæv i l)essum § innifCldu åkvarbanir

gilda I Hkum lilfellurn fyrir Reykjavikur p6htil)énara. —
73) J>egar passar, fyrir hverra åteiknun borgun å ah

gjaldast eplir {jessarar lilskipunar § 59, åteiknasi af

hreppstj6ranum, fåi hann })å i nefndum § åkve&nu borgun.

Sciniu borgun fåi hann, ef hdsbéndi nokkur, sem ekki

kann ab skrifa, samkvæmt konungsbréfi af 7. Aprilis

^780, løetur hann sin^ vegna gefa hjui sinu vitnisburbar-

sebil, e&ur og husb6'ndans vilnisburbur, eplir J)essu kéngs-

^''efi, af honum slabfestisl. — 74) pau vitni, sem eru

auklionir efeur f6gelagjorninga, fåi l)arfyrir hver, i

'^Qup, 16 sk. om daginn, en \ib ])æv i 70. § umgelnu
natiisgjcir&ir einiingis helming [)araf; l}aråm6t å Notarius

publicus sjålfur a& litvega ^au vilni, sem eiga ab vera

(hans) verk, ån frekari }D^ngsla fyrir J)ann erjjeirra

krefur. — 75j miklu leyli sko&unar- og vir&-

ingarmenn hlj6ta ah lakast fer&ir å hendur til ])e'ina

slaba, hvar gjorbin å ab framkvæmast, breytist eplir § 63

;

reitarins ])j6n å eigi, ab naubsynjalausu, ab nefna

^
tiltaka menn, er bua svo långl burtu, ab ferba-

aour l)essvegna verbi naubsynlegur. Annars å J)essi

oslnabur ogsvo ab endurgjaldasl i opinberum og

cerubum s(3kum, i hverium beir menn annars
^kkert kaup hlj6la.

^X. kapiluli. Almennar reglur til adgæzlu vi8 hid

jramansnrifaha. ~ 76) 011 ^au i l)essari reglugjorb fyrir-

sknfubu gjold og læripem'ngar eiga ab liikast i rikis-

anka-peningum
silfurs. Scimuleibis eiga l)ær summur,
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1830. ah tiltølu vi& hverjar kaupgjold eiga aB borgast, a?) skiljast

10. Scptbr. um n'kisbanka-penfnga silfurs; og Jjegar kaupgjaldi& å

al liikast af seblum og teiknum, étuv ah tiUolu Lil |)eirra,

å l^at) at) (itreikuast i silfri eptir })eim å Islandi, sam-

kvæmt opnu bréfi af 11. Mai 1819 § 1 å borgunartl&inni

gildandi Qvartals-Gours. Åiinars eiga hlulabeigendur a&

vera skyldugir til, i stabinn fyrir J)ab J)eim tilskiida pen-

ingagjald, ab taka å m6ti obruni gildandi logaurum, ét-

reiknu&um i peningum eptir J)eim å borgunarlfbinni

gildandi kapituls-taxla. Samt ma Jjessi regla ekki heim-

færast til Jieirra gjalda, sem eiga ab greibast vib yfir-

réttinn, og sera eiga ab reiknast Vorum sj6bi til inn-

tektar. — 77) pah hækkunar-afgjald af 12Va af hundrabi,

er hingab til hefir goldib verib af rétlargjoldunum a

Islandi, skal eptirleibis eplirgefib. — 78) 1 J^eim iilfellum,

i hvorjum nokkurt af l)eim i Jiessari reglugjorb umgetnu

embættisverkum borgast ab tiltolu vib [ja tfraalengd, um

hverja J)a& varar, é ætib i prétokollinum ab tiltakast su

klukkustundj J)cgarverkib byrjar, og })egar l)vi er lokib.

— 79) Fyrir pappfr og onnur skriffaung til akta ebur

annara gjbrninga skriptar, ellegar afskripla lilgefnfngar,

gjaldist ekkert sérflagi, en innfestingin, J)egar hennar

J)arf vib, borgist litaf fyrir sig. I lillili til akta og af-

skripla lUgefnfngar a annars opib bréf af9. Aprilis 1783

ab abgætast, p6 svo, ab binn skipabi linuljoldi å hverri

sibu hækkist til 28, og békstafa fjoidinn i hverri Hnu

hækkist almennt til 32, en })ar sem eindngis l)arf ab

hafa eina spåzfu, j mebhaldi fyrrgreinds opnå bréfs, til

24, en hvar tvær spåziur eru, til 16. — 80) pegav

embættismenn og abrir neybast lil ferbalags til ^ess

stabar ebur fra, hvar verk ])ehra framkvæmast, eiga

|)eir sjålfir ab kosta {)eirra fararskjéta og viburværi, nema

i l)eim tilfellum, i hverjum jjjessi reglugjorb meb berum

orbum heimilar pvim endurgjald ferbakoslnabarins. —
81) A dllum J)ingsgjorningum og skjolura, (y^'iv hverva

»itgefnfng ebur åleiknun reltarins l)j6nar få nokkurn be-
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talingj eliiv sem vibvikja embæltisverkum, hvarfyrir J)eir 1830.

å&ur hafa borgun l)egi&, å ])ah mebtekna kaup ab nefnast 10. Septbr.

bæ&i meh lolu og bdkstofum ; hvab lika å ac) gilcia bæ&i

um jDab endurgjald fer&ariilgipla, sera kynni hafa gjort

verib, og um eiginleg réltargjold. Fors6mi så embætlis-

mabur, sem j'eugib hefir borgunioa, ])el{a, å hann i

fyrsla sinn, er hann drygir slika yfirsjén, ab seklasL um
5 til 10 rbd., annab sinn 10 til 20 rbd., l)ribja sinn fra 20

til 40 rbd., alll i silfri, og i fjérba sinn hafi hann fyrir-

gj(3rt si'nu embætli. — 82) Verbi nokkur embættismabur

a& l)vi fundinn, ab hann annabhvort hafi l^egib aukalekjur

ebur annab endurgjald, sem ekki eptir {)essari reglugjorb

hefbi åU ab gjaldast, ellegar ab hafa tekib hærri borgun

en t)essi reglugjorb heimilar, l)å å hann, j)6 så sem

horgunina galt hafi })artil gefib siil saml)ykki, i fyrsta sinn

ab gjalda i sektir fra 20 til 40 rbd. silfurs, og ab hafa

l?vi, er hiinn of frekt lok, fyrirgjort til hlulabeiganda

fåtækrasjébs; breyli hann svo optar, missi hann sitl em-

hætli. En ef nokkur embættismabur kynni ab gjcirasig

sekan i nokkurri sviksamlegri breylni vibvikjandi hans

aukalekjum, å hann, ])6ll \i-ah sé i fyrsta sinni ab hann

l^annig verbur sekur fundinn, ab hafa fyrirgjort sinu

embaetti, og eptir målsins åsigkomulagi enn frekar ab

åh'tast eplir laganna grundvallarreglum. — 83) Allir

''etUirins l)j6nar, sem aukalekjur l)iggja, eiga ab halda

^^gluiega aukatekju-dagbok, tilbuna eptir joessu formi:

l>atuni Enibættid^

verkin

Af hverj-

um t)au

borgist

Eptir hverjuin

§f roglugjOifl-

iimi

KaiipgjaldiB

f silfri

Afskriptir lyrir

b(!taUng

Kbd. Sk.

I>essi dagb6k å ab gjorast Idggild meb hlutabeigandi

yfirvalds åteiknan, og ab minnsta kosti einusinni årlega

yiirskobast og åteiknast af fyrrnefndu yfirvaldi, sem å
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1830. nåkvæmlega ah a&gæta, hvort allt ver^ii reglulega 1 liana

10. Sei)tbr. innfært, og hvort nokkur éréUvi'si å m6li {)vi hafi framin

verib, aukatekjunum vibvikjandi. — 84) Fyrir réttargjbld

må, l)egar rétlarins hlutabeigandi |)j6n Jjess krefur, eptir

amtmannsins undangenginni skipun, nåmsgjorningur a&

framkvæmast, en hans må ]}6 ekki bei&ast fyr en 4

vikur eru libnar, frå peWvi lih ab reikna, å hverri nefnd

réttargjold og dtsvor hefbu ålt al Idkast, eins og heldur

ekki slikt nåm må ske fyrir skuldir, sem eru meir en eins

års gamlar. J)essi nåmsgjcirningur å ab framkvæmast af

hreppstjéranum. — 85) Nåmsskipunin å ah innihalda ]}eiia

skilyr&i: J krefjandans åbyrgb og tilsvari", meh tilliti

til ])ess, ab så, sem fyrir nåmsgjorningnum hefir orbib,

å ab hafa rélt til ab hbfba målss6kn, meb reglulegum

réltargångi, m6t krefjandanum, ab svo miklu leyti sii

krafa, hvarfyrir hann hefir nåras beibzl, kynni i uokkru

tilliti raung ab vera. Annars er ))ab sjålfsagt, ab hlutab-

eigandi réltarins lijén, ef einhver m6tsegir krcifu hans, må,

i stab l)ess ab beibast nåms strax, hcifba saks6kn m6t

hlutabeiganda meb sibvanalegum réltargångi. — 86) Fyrir

J)au réttargjbld, er tilfaiia Vorum sj6b i tilliti til réttar-

abgjbrba, å nåms ab beibast innan annara 4 vikna, eptir

ab ])ær i § 84 nefndu 4 vikur eru libnar. Fors6mist

J)etla, verbur hlulabeigandi réttar-})j6n ab standa sjålfur

inni fyrir gjaldinu. — 87) Allar ]pær sektir, sem eptir

l)essari reglugjbrb eiga ab gjaldast, lillalli hlutabeigandi

fåtækra-féhirzlu.— 88) Auk |)ess, ab [jessi aukatekju-reglu-

gjbrb å ab auglysast å sibvanalegan hått, å eitt exemplar

af henni ab geymast å hverjum l}fngstab, og li'ka å hiin

ab geymast hjå hverjum réltarins l)j6ni ebur lireppstj6ra,

lil eplirsj6nar fyrir hlutabeigendur, er })ess kynnu ab

6ska. — Hvarcptir allir hlutabeigendur ser aMraundir-

gefnast hegba eiga. — Gefib å Voru sloti Fribriksbergi

l)ann 10. Septembr. 1830.
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Cancellie - Plakat ang. Embeders Lonninger i ^830.

Constitutions og Suspensions Tilfælde. Khavn uTs^^.
den 14. Septbr. 1830. — Publiceret ved Landsover«

retten i Island den 6. Decbr. 1830, samt i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1831, men i den for Island gjeldende Text '

optaget i For. 3. Februar 1836. IV; jevnf. Sunnanpc5st. 1838,

S. 163. — Canc. 2. Dep. Registr. XXXI, 232-233(1830, Nr.

623). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1830,

S. 721—728 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1830, S. 137-

1385 Schou XX, 190-192.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- i4. Septbr.

amtmand over Island, ang. Salair for en Sags

Forelse om Kirkegods. Khavn den 14. Septbr.

1830. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1830, Nr. 291.5.

Hr. Amtm. har i Skrivelse af 10. Mai sidsll. andraget,

at De; efter Præsten til Stadarhols Kirke E(yj61f) Gis-

lasons derom gjorte Begjæring, har meddeeit Sysselmand

Finsen Ordre til at varetage hiins Tarv under en til

Landsoverretlen i Island indanket Sås an^aaende be-

nieldte Kirkes Ret til Qvilde- og Smorleier, samt derhos

henstillet, hvorledes det Salair, der i sin Tid ved Dom-

nfien maatte blive ovennævnte Sysselmand Finsen til-

l^jendt, bliver al udrede, i Tilfælde at Sagen tabes for

den beneficerede Parts Vedkommende.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet, idet man her-

ved approberer den af Dem trufne Foranstaltning med

Hensyn til Sysselmand Finsens Beskikkelse, efter derom

at have cor^responderet med det kongl. Rentekammer,

tjenstl. tilmelde Dem til behagelig Efterretning, at Sa-

lairet i det omspurgte Tilfælde bliver at afholde af den

islandske Justilskasse. — Det kongel. Danske Cancellie

den U. Septembr. i 830.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over is. Septbr.

Islands Vester-Amt, ang. Tiendeydelsen af Jorden

/X B. 38
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^830. Hamar i Myra Syssel. Khavn den 18. Septbr.

IsTsep^r. 1830. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 270,

Ved Hr. Amtm." behagelige Skrivelse af 24. Juni

d. A. har Kammeret modtaget en Ans()gning med Bi-

lage, hvori Eierne af Gaarden Hamar i Myre Syssel,

G. Olavsen og J. lllugasen, allerund. anholde om, at

maatle herefter, ligesom hidtil opgives at have været

Tilfældet, nyde Tiendefrihed for bemeldte Gaard, und-

tagen li! de Fattige.

\ Anledning heraf skulde vi tjensUigen melde Hr.

Amtm. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjcirelse for

Supplikanterne, at efter de oplyste Omstændigheder kan

Kammeret ikke indlade sig paa det Ansogte, men maa

efter Sagens Beskafifenhed overlade til Vedkommende

at sdge samme afgjort ved Domstolene. — Rentekam-

meret den 18. Septembr. -1830.

18. Septbr. Rentekammer Skrivelsc til den constituerede

Stiftamtmand over Island^ Amtmand Krieger;, ang.

Forrentning af et Fond til forulykkede Fiskeres

Efterladte- Khavn den 18. Septembr. 1830 ^ —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek, Isl. Copieb. 8,

Nr. 276.

Directionen for Statsgjælden og den synkende Fond

har ved Skrivelse af 21. i f. M. tilmeldt Kammeret, at

der Intet fra Sammes Side haves imod, at 200 Rbd.

rede Sdlv, som er en overbleven contant Beholdning

af indkomne veldædige Bidrag til nogle i afvigte For-

aar ved Reikevig forulykkede Fiskeres Efterladte, mod-

tages i den kgl. Kasse til Forrentning af Statsgjælds-

kassen, og til den Ende paa sædvanlig Maade indbe-

tales i Islands Jordebogskasse Hvilket vi, i Anledning

af Hr. Amtm.' behagelige Skrivelse af 14. Mai d A.,

) Rentek. Skriv. 7. Mai 1831.

L
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ikke skulde undlade herved tjensUigen at communicere 1830.

til behagelig Efterretning. — Rentekammeret den 18.

Septembr. 1830.
18, Septbr.

Rentekammer -Skrivelse til den constituerede is. septbr.

Stiftamtmand for Island, Amtmand Krieger, ang.

Betalingsmaaden af den de islandske Embedsmænd

paalagte Kj endelse tilJustitskassen, Khavnden

18. Septembr. 1830. — Original i Stiftsarchivet i Is-

land. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 275.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 25. Mai

d. A. forespurgt, om ikke den Kjendelse, Sysselmændene

i Island ifølge Uesolution^ af 16. Novbr. 1764 § 10 have

Yed deres Ansættelse at erlægge til den islandske Ju-

stilskasse, ogsaa bor tilfalde denne naar en Sysselmand

forflyttes til et andet Syssel, samt om der ikke kunde

Være Anledning til at paalægge andre i ovenmeldte

Resolution ei nævnte Embedsmænd, samt Administra-

torerne af de kgl. Godser sammesteds, at udrede en

'igoende Kjendelse ved deres Ansættelse.

Efter at have desangaaende corresponderet med
det danske Ganceliie, skulde vi ikke undlade tjenslligen

al melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning, at da

det ikke hidtil har været Praxis at fordre den i be-

meldte Resolutions § 10 foreskrevne Afgift ved en Em-

bedsmands Befordring fra et Embede til et andet lig-

nende, saa finder Kammeret ikke, at der efter Omstæn-

dighederne nu er Anledning til heri at gjore nogen

forandring, eller til al fordre Afgiften af andre end de

* Resolutionen udtrykkeligcn nævnte Embedsmænd, og

dem, der under andre Embedsnavne udbve de Forret-

"^nger, som forhen tilkom enkelte af disse, for Exempel

'3 <i. e. Anordningen om Justitskassens Oprettelse i Island

16. Novbr. 1764.

S8*
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1830. Landsoverrettens Medlemmer og Sekretairen ved be-

^rTTT'Tr^ meldte Ret.
J 8. Septbr,

Endeligen skulle vi, paa Hr. Amtm.' ligeledes derom

gjorte Forespbrgsel, ikke undlade at melde, at ihvorvel

Sysselmand Finsen, som cr lilstaaet et Salarium af 5

* Rbd. Sb\y for Revisionen af hvert Aars Juslitskasse-

* Regnskaber, vel ikke egentligen kan tilkomme hOiere Be-

taling fordi der i Aaret 1828 er aflagt tvende Regn-

skaber, nemlig for de forstc 7 Maaneder af forhen-

værende Landfoged Thorgrimson, og for de sidste 5

Maaneder af Krigsassessor Ulstrup, saa haves der dog,

efter de oplyste Omstændigheder, ikke Noget imod, at

der for denne Gang tilstaaes ham 5 Rbd. feoiv for Re-

visionen af hver af fornævnte tvende Regnskaber. —
Rentekammeret den 18. Septembr. 1830.

.20. Septbr. CancelHe-Plakat ang. Civartals- Cours. Klmvn

den 20. Septbr. 1830. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 6. Decembr. 1830, og i Synodalforsani-

lingen i Reykjavik i Juli 1831, men skulde gjelde i Island for

Halvaaret fra 1. Januar til 30. Juni 1831 (Plak. 11. Mai 1819)5

jevnf. Sunnanp6st. 1835, S. 43. ~ Canc. 2. Dep. Reg. XXXI,

240 (1830, Nr. 641 J. Original -Aftryk hos Schultz. Colleg.

Tid. for 1830, S. 730. Qvart-Forr. for 1830, S. 139; Schou

XX, 192.

Plakat, angaaende Qvartals- Coursen for Oktober,

November og December Maaneder 1830.

Af den i Overeensstemraelsc med det kongelige

aabne Brev af 6, April 1818 lil Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Gommittée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedlcr i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1830 skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger, der, efter allerhoislbemeldte aabne Brev, kunne

afgjSres med Rigsbanksedler, bestemt til 2O6V4 imod

100 Species eller ^200 Hbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.

Solv i alle foranforte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn,
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flvilket herved kundgjdres til alle Vedkommendes 1830.

Efterretning. Det kongelige Danske Gancellie den '20.

Septembr. 1830.
20. Septb

Reskript til den constituerede Stiftamtmand 24. Septb

Og Amtmændene i Island, ang. Udvidelse dertil

af nogle Lovbud fra 1826. Khavn den 24. Septbr.

1830. — Original i Stiftsarchivet ilsland. — Canc. 3. Dep.

Hegistr. 1828—1830, 449^—450 (1830, Nr. 1756). Coll. Tid.

for 1830, S. 741—745 (med Motiver^ Fogtman (Algreen-

Ussing) VII. 13,8.350-351.— Islandsk: Uddrag i Sunnan-

P(5st. 1835, S. 58.

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort danske

Gancellie allerund. bleven foredraget, med hvilke Modi-

ficationer nogle af de i Aaret 1826 for Vort Rige Dan-

roark emanerede almindelige Anordninger passende

kunne anvendes paa Vort Land Island og saaledes

sammesteds gjores gjeldende. Kfter at have taget denne

^^S) tillige med de af Vore Amtmænd og Vor Biskop

paa bemeldte Vort Land Island herover afgivne Er-

klæringer, samt de af Vort danske Gancellie i den An-
ledning allerund. gjorte Bemærkninger i allerh. Over-

veielse, ville. Vi allern. have befalet: 1) at Plakaten af

22. Pebr. 1826, angaaende nogle nærmere Bestemmelser
3f visse kgl. Embedsmænds Forpligtelse til Indskud i

f^en almindelige Enkekasse m. v., dens §§ 2 og 3, skulle

gjcires {zjeldende paa Vort Land Island, dog at Forplig-

telsen efter samme kun paaligger de vedkommende
Embedsmænd, forsaavidt de, efter de i Plakaten fore-

skrevne Kegler, vilde have at forsikkre deres eventuelle

Knker en aarlig Pension af i det mindste 20 Rbd. Sdiv,

t|a Indskud til ringere Pension ei modtages. — 2) at

ligeledes Plakat af 14. Juli 1826, augaaende Indskud

' Enkekassen af Prokuratorer, samt Landphysici og

Distriktschirurger, skal gjcires gjeldende paa Vort Land
Island, saavel med Hensyn til Prokuratorer, saafremt
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1830. Nogen med allerh. Bestalling nogensinde der maatte

^^^''^^^^ ^^^y^ ansat i denne Egenskab, som og med Hensyn til

de Medicinalembedsmænd, som ere eller maatte blive

ansatte paa bemeldte Land, livorhos det bliver en Re-

gel, at de af forbenieldte Embedsmænd, der nyde en

saa stor reglementeret Gage, at det Indskud, der i For-

hold til Gagen skulde gjores til den almindelige Enke-

,
kasse, vilde blive storre end det Plakaten bestemmer,

have at gjore Indskud i Forhold til saadan deres Gage.

— Derefter Du Dig allerunderd. haver at rette, og det

Fornodne i Overeensstemmelse hermed at foranstalte.

Befalende Dig Gud.. Skrevet paa Vort Slot Frederiks-

berg den 24. Septembr. 1830.

25. Septbr. Rentekammer- SkrivelsG til den constituerede

Stiftamtmand for Island^ Amtmand Krieger;, ang.

Udgifter til den i Reykjavik oprettede Borne-

skole. Khavn den 25. Septembr. 1830. —
Original i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 8,

Nr. 287.

Ved Hr. Amtm." behagelige Skrivelse af 12. Juli

d. A., hvorved Kammeret tillige er meddeelt Underret-

ning om,' hvorvidt der er avanceret med den af Con-

sislorial-Assessor Oddsen, samt flere Embedsmænd og

Borgere i Reykevig oprettede Bcirneskole sammesteds,

har Hr. Amtm. derhos indberettet, at De i Forventning

af Kammerets Approbation har til denne Skoles Fremme

ladet adbetalc af Islands Jordebogskasse de 100 Rbd.

Sedler, som ved vor Skrivelse af 1. Marts 1828 ere

bevilgede til Indretningen af tvende Værelser i den

gamle Bispebolig for ovennævnte Skole, uagtet at disse

Værelser ikke ere blevne afbenyttede, og Indretningen

sammesteds altsaa ei har fundet Sted.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade Ijenstligen

at melde Hr. Amlm. til behagelig Efterretning, at, end-

skjijndt Anvendelsen af denne Sum saaledes vel ikke
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er overeensstemmende med Kammerets Resolution i 1 830.

ovenmeldte Skrivelse af 1. Maris 1828, vil der doe, "T^TT^
t, ,

.
^'25. Septbr.

eller de oplyste Omstændigheder, ikke herimod haves

Noget fra Kammerets Side at erindre, og er den con-

stituerede Landfoged i Island, Krigsassessor Ulstrup, i

Overeensstemmelse hermed under Dags Dato lilkjende-

givet, at Belobet kan, mod beh(5rig Forklaring og Ved-

kommendes Qvittering, paa forventet allern. Approbation

fcires til Udgift i Islands Jordebogskasse-Regnskab for

indeværende
- Aar. — Rentekammeret den 25. Septombr.

1830.

Cancellie-Skrivelse til Stiftaintmanden og Bi- 2. oktbr.

skoppen over Island, ang. Examen ved Skolen

for de Privat -Dimitterede i Island. Khavn den

2. Oktobr. 1830. Canc. 1. Departem. Brevb. 1830,

Nr. 2253. Fogtm. CAlgreen-Ussing) VII. 13, S. 370-371.

Hr. Sliftamtm. og Deres Hoiærv. have i behagelig

Skrivelse af 14. Juli sidsti. andraget, at det længe har

været Praxis paa Island, at iheologiske Candidater med
bedste og undertiden ogsaa med anden Gharakteer

kunne dimittere unge Mennesker med samme Virkning,

som om de havde studeret ved og vare dimitterede

Bessestad lærde Skole, saa at de, paa Grund af en
saadan

Dimissions-Åltest, uden nogen videre Control og
"tien mindste Prcive fra det Offentliges Side ere blevne
^f^sete ligesaa compelente til at ansættes i Præstekald .

^ P^J» Landet, som om de vare examinerede ved
bemeldte leerde Skole; og De ansee det derfor hen-
sigtsmæssigt,

at der blev given eii Bestemmelse for, at

^6 paa Island privat Dimitterede, af hvilke der nu gives

som el letteligen kunne vente Befordring, naar
»like usædvanlig Mortalitet eller haarde Aaringer maatte
indtræffe, skulle, for at erholde Ret til at scige Præste-
'^^W, prcives enten ved den offentlige Examen om For-
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aaret, eller paa en anden bestemt Tid, af Lektor og

Adjunkterne ved Bessestad Skole, i de samme Viden-

skaber og efter de samme Regler, som gjælde for dem,

der blive dimitterede fra Skolen selv, hvilken Prbve

dog naturligviis vilde bortfalde for de privat dimitterede,

der agte at underkaste sig Examen Artium ved Kjoben-

havns Universitet; hvorhos De tillige have formeent, at

det til den Ende offentlig maatte bekjendtgjSres, i hvilke

Videnskaber og efter hvilke Lærebciger saadanno Di-

missi skulde examineres ved Skolen.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler,

som har fundet Deres Forslag aldeles hensigtsmæssigt,

skulde Cancelliet tjensll. tilmelde Hr. Stiftamtm. og D.

H(5iærv. til behagelig Efterretning, at det herved bifaldes,

at de privat dimitterede, som ikke afgaae til Kjoben-

havns Universitet, forinden de erholde Adgang til Præste-

Embeder, herefter bor underkastes en Prove, hvorved

de godlgjore at besidde do Kundskaber, som fordres

af Eleverne i Bessestad lærde Skole, forend disse di-

mitteres, samt at ved denne Prove formentlig bor

examineres i de samme Videnskaber og efter de samme

Læreboger, som ved Dimissions - Examen i bemeldte

Skole; men at det idvrigt overlades til Hr. Stiftamtm.

og D. lieiærv. at fastsætte, hvorledes og for hvem denne

Prove bor afholdes, samt derom at bckjendtgjcire det

Fornddne. — Det kgl. Danske Cancellie den 2. Oktbr.

-1830^

9. Oktbr. Rentekammer -Skrivelse til det Danske Can-

cellie, ang. Udgivelsen af de for Island bestemte

'3 s. D. Canc. Skriv, til Directionen for Universitetet og de

lærde Skoler, hvorved Indholdet af ovenstaaende Svar til

Stiftsiivrigheden i Island meddeles. Canc. 1. Departem.

Brevb. 1830, sst.
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Anordninger, Khavn den 9. Oktobr. 1830. —
Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 322,

Under 1. Maji d. A. tilstillede vi det kgl. Danske

Cancellie til behagelig Afgjorelse et Forslag fra den

constiluerede Stiftamtmand for Island, Amtmand Krieger,

om ikke den hidtil igjennem den kgl. islandske Lands-

overret foranstaltede Oversættelse af de for Island gjel-

dende Anordninger for Fremtiden burde standses, og

derimod træffes en anden Foranstaltning i Henseende
til de for Island givne Anordningers Oversættelse og

Trykning
i det islandske Sprog. Derhos yltrede Kam-

iiieret tillige, at det. naar Sagen iovrigt er afgjort, vil

være villigt til at indgaae med allerunderd. Forestilling

^^^-^ at saavel Omkostninuerne, 123 Itbd. r. Solv for de

senest
i del islandske Sprog oversatte Anordninger,

som ogsaa de i Aaret 1821 forskudsviis af Islands Jorde-

*^ogskasse
i samme .

Anledning udbetalte 24 Rbd. 50

Repræsentativer, maalte sammesteds passere til

formelig Udgift.

i Anledning heraf har velbemeldte Cancellie i be-

'^^Selig Skrivelse af 26. Junii d. A. underrettet Kam-
^^'^rei om, at samme, som ikke kan Andet end bifalde

^ Grunde, hvorpaa Amtmand Kriegers Forslag er grun-
^et, niaa være enigt i, al den hidtil af den islandske

^aridsoverret besdrgede Udgave af Anordninger i det

andske Sprog ikke bor fortsættes videre, men holder
*^^'i^tod for at de omhandlede Anordninger, istedetfor

^ersættes og trykkes i Island, hellere maatte be-

vecf^^'
mueligl ved en islandsk Oversættelse

vUd
^'^ danske Text, samt at det derhos

^ ^sere hensigtsmæssigt, om der, istedetfor at refe-

^
'

sig til de danske Anordninger, blev for Island re-

t3<^'et særegne Forordninger, hvori det for Samme
overfl(j(Jige

udelodes, og de fornodne Forandringer fore-

l^ges. Med Hensyn til Oversættelsens Besdrgelse er

' 'Se bemærket, at Geheimearchivarius, Professor Finn

1830.

9. Oktbr
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1830. Magnussen, vil være villig lil at paalage sig delle Ar-

beide, og at Udgiflerne derved, hvilke, forsaavidl Over-

sætteisen og Correkturens Besorgelse angaaer, vil komme

til at udgjore omtrent 10 Rbd. Solv pr. Ark, formentlig

ikke kunne blive nogen Hindring for den ovenmeldte

Foranstaltning, naar denne ic3vrigt findes al have over-

veiende Grunde for sig. Da det kgl. Danske Cancellie

har behaget i fornævnte Skrivelse at forlange Kammerets

Tanker over denne Sag, skulle vi ikke undlade tjenstl.

at melde, at man i det Hele maa tiltræde denne Can-

celliets Formening, og finde vi det ikke alene hensigts-

mæssigt, at en saadan Foranstaltning træffes med Hensyn

til de Anordninger, som emanere igjennem velbemeldte

Cancellie, men formene, at lignende maatle iagttages i

Henseende til de Anordninger, der emanere igjennem

de andre kgl. Collegier, forsaavidl det maatle være for-

nodent, at samme gives Anvendelse i Island. Tillige

maa vi tjenstl. henstille til det kgl. Danske Cancellie,

om det ikke kunde være hensigtsmæssigt, at de i Frem-

tiden udkommende Anordninger slrax bleve gyorte gjel-

dende i Island, naar de ligefrem findes anvendelige

sammesteds, og at, - i Tilfælde der kunde være Tvivl

om Anvendeligheden for Island, de' fornodne Oplys-

ninger da bleve indhenlede for hver enkelt Anordning,

efterhaanden som de udkom, istedetfor det nu forst i

del paafoIgen(^e Aar tages under Overveielse, hvilke af

' de i det foregaaende Aar udkomne Anordninger der

burde gives en saadan Anvendelse. Naar Sagen

afgjort, udbeder Kammeret sig meddeelt Underretning

om, hvad der igjennem det kgl. Danske Cancellie den

maatle blive bestemt, og derhos tillige herved folgeode

af Amtmand Krieger i denne Anledning gjorte Forslag

med Bilag tilbage. — Rentekammeret den 9. Oktobr-

1830.

9. oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftanntmanden og Bi-
II'-.' .

skoppen over Island, ang. Uddannelse af SeiD*"'



Canc. Skriv. ang. Skolelæreres Uddannelse. 603

narister til Skolelærere i Island.

9. Oktobr. 1830. — Original i Stiftsarchivet i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. 1830, Nr. 2313.

Khavn den 1830.

9. Oktbr.

Hr. Stiftamlm. og Deres Hoiærv. have i behagelig

Skrivelse af 12. Juli sidsti. hertil indberettet, at der af

Sognepræsten, Gonsistorialassessor Oddsen, Byfogden,

Krigsassessor Ulstrup, Sysselmand Finsen og Kjobmæn-

dene Ebbesen og Sivertsen er, med Deres Tilladelse,

begrundet en Almueskole i Reikevig Kjobstad, som blandt

over 500 Indvaanere har 70—80 Bdrn, hvilken Indret-

ning tildeels er underst5ttet ved nogle Penge, som det

kgl. Rentekammer har anviist til Anskaffelsen af nogle

Værelser til Skolebrug, tildeels ved Lofte om Hjælp fra det

thorkildske (r. Thorchilii) Legats Fond, under Forventning

af Cancelliets Approbation, og hvortil Udgifterne iSvrigt

suppleres ved Bidrag af de Forældre, hvisBorn frequentere

Skolen; og Hr. Stiftarntm. og D. Hoiærv. have derhos

yttret, at det er Deres Hensigt, naar Erfaring har viist,

at en saa nodvendig Indretning ogsaa kan bestaae, atter

om nogle Aar at henvende Dem til dette GoUegium, for at

erholde Cancelliets Medvirkning til, at en ordentlig Almue-
skole, med samme Indretning som Skolerne i Danmark,
*^aatte blive organiseret, hvortil det vilde gjcires fornddcnt,

enten at en ved et af Seminarierne dannet Skolelærer
*^*ev sendt til Island, eller at en dertil duelis islandsk

uuenl blev dannet paa et af Seminarierne i Danmark
' piiatage sig denne Forretning.

^^^^^ at Gancelliet, som for Sprogets Skyld ikke
anseer det hensigtsmæssigt, al nogen Seminarist her-

sendes til Island, i denne Anledning havde ind-
adt sig i Brovvexling med det kgl. Rentekammer, om
amme ikke maatte være villigt til at foranstalte, at een

eller — hvilket, med Hensyn paa det mulige Tilfælde

9 Sygdom eller anden Forhindring, ansees for hensigts-
mæssigere — tvende Islændere kunde erholde fri Reise
hertil og i sin Tid atter herfra tilbage til Island, har
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1830. man nu fra bemeldte Kammer modtaget til Svar, at

"Trrrr^' Samme, i Forventning al" H. Maj*' allerh. Approbation,

vil drage Omsorg for, at de Omkostninger, som i for-

benævnte Henseende maatte medgaae, i sin Tid, naar

Regning derover indsendes, blive udredede af den

islandske Jordebogskasse. — Og skulde Cancelliel, ved

herom at underrette Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv.,

tjenstl. have D, H5iærv. anmodet om, at udvælge to

unge Islændere paa omtrent 18 Aar, som maatte for-

anstaltes overforte her til Danmark, hvor der skal blive

sijrget for, at de erholde fri Underviisning ved et af

Skolelærer- Seminarierne, hvorhos man Hge tjenstligst

skulde anmode Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. om, saa-

snart som muligt, at forelægge delle Collegium det for-

nodne Forslag til den paatænkte anordningsmæssige

Organisation af Almueskolen i Heikevig. Et Exemplar

af Anordningen for Almueskolevæsenet i Kjcibstæderne

i Danmark folger herved til behagelig Afbenyttelse. —
Det kgl. Danske Gancellie den 9. Oktobr. 1830 ^

19. oktbr. Cancellie-Skriveise til stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. nogle Kirkers Istand-

sættelse. Khavn den 19. Oktobr. 1830. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1830, Nr. 2387.

Da Cancelliet af den med D. Hoiærv.' behagelige

Skrivelse af 28. .lulii d. A, modtagne Udskrift om Kir-

kernes Tiistand paa Island har erfaret, at fofgende

Kirker: Hofteig og Desjarmyrc i Nordermule Provstie;

Thingmule, Skorrestad, Eyddlum og !lof i Scindermule

Provstie; F<jarnenæs.i Oster-Skaptefjelds Syssel; Siglu-

vik i Rangevalle Provstie; Gaulverjabæ, Stocks5re,

Storenup, Tungufell og Skalholt i Arnæs Provstie; Garde

'3 s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underret-

ning meddeles om det Stiftsøvrigheden over Island givne

Svar. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

V

1
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og Leiraa i Borgefjords Provstie; Borg og Hyterdal i 1830,

Myre Provstie; Miklholi og Narfore i Sneefjeldsnæs
"J^""^!^^

Provstie; Alftaniyre i Vesler-lsefjords Provstie; Ogur i

Norder-lsefjords Provstie; Prestbakke i Strande Provstie;

Efrenup, Melstad, Kirkehvani og Audkule i Hunevands

Provstie; Vidimyri og Feli i Skagefjords Provstie; Lauf-

aas, Lundarbrekke, Thveraa, Helgestad, Skinnestad og

Prestholum i Norder Provstie, — alle have Mangler,

skulde Cancelliet tjenstligst anmode Hr. Stiftamtm. og

D. H5iærv. behageligen at ville paalægge Vedkommende
at lade dem snarest muligt afhjælpe, forsaavidt det ikke

allerede er skeel. — Det kongl. Danske Gancellie den

19. Oktobr. 1830 ^

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island^ i9. oktbr.

ang. Betingelserne for Afhændelse af Hvol Kirkes

ftvilder i Bala Syssel. Khavn den 19. Oktobr.

1830. — Original i Bispe-Archivet i Island. — Cancell.

1. Depart. Brevb. 1830, Nr. 2388.

Efter med Deres Hoiærv.' behae;elige Erklæring af

2. Marts d. A. at have modtaget et Andragende fra

Thorvald Sivertsen, hvori han, som Værge for Eieren

af Hvols Kirke i Dale Syssel, anholder om Tilladelse

til ved Auction at bortsælge 5 Kirken tilhørende Qvil-

der, saaledes, at den derved udbragte Værdie beregnes

Kirken til Indtægt, skulde Cancelliet, som desangaaende

har brevvexlet med det kgl. Rentekammer, tjenstl. til-

melde D. Hoiærv., at del Ansogte ikkun kan bevilges

saaledes, al Kirkeeieren ligefuldt tilsvarer vedkommende

Præst de denne tilkommende Qvildeleier og herfor

giver behørig Sikkerhed i Gaarden Hvol, og at den

O 8. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, om at lade istand-

saatte de Kongen tilhiirende Kirker: ^^Bessastad og Reyke-

vig Kirker i Gulbringe og Kjosc Provstie og Bjarnarhavn

Kirke i Snæfleldsnæs Provstie". Canc. 1. Dep. Brevb. sst.

r
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1830. indkommende Kjcibesum for de 5 Qvilder indsættes i

To^OktbT
Forrentning, og Renten beregnes lil

Indtægt i Kirkens aarlige Portions-Regnskaber.

Ved at anmode D, Hoiærv. om, at underrette be-

meldte Thorvald Sivertsen herom, skulde man lige Ijenstl.

udbede sig, at De behageligen vil indhente og hertil

indsende Supplikantens Erklæring, om han maatte 5nske

den ansogte Tilladelse paa de foranfSrte Vilkaar. —
Det kgl. Danske Gancellie den 49. Oktobr. 4830.

26. oktbr. Directioncii for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet^

ang. chirurgisk Stipendium for en islandsk Stu-

derende ved Universitetet i Kjobenhavn. Khavn

den 26. Oktobr. 1830. — Univers. Dir. Brevb. 1830,

Nr. 1042.

Islænderen Stephan Ericksen, som hertil er an-

kommen for at studere Chirurgie, har ansc5gt om, at

han, uden at underkaste sig Examen Artium, maa nyde

Adgang til den ved kongel. Reskript af 8. April 1768,

Gommunitetsfundatsen af 25. Junii 1777 § 21 og kgl.

Resolution af 14. Januar 1803 for tre islandske Studiosi

chirurgiæ bestemte extraordinaire Underslotning, nem-

iig, foruden fri Bolig paa Regenisen, dobbelt Commu-

nitets-Stipendium i tre Aar, hvilket efter Reglementet af

30. Juli 1818 § 15 skal komme dem tilgode paa den

Maade, at dem slrax tilstaaes Communitets-Slipendium

af tredie Grad, eller 2 Rbd. Solv ugentlig.

Da bemeldte Stephan Ericksen ved et af Lector

Theologiæ Johnsen udstedt Testimonium har godtgjort,

at han i fem Aar har nydt Underviisning i Bessestad

lærde Skole, og han saaledes maa antages at besidde

de Forkundskaber, der udfordres lil at begynde el

Embedsstudium, har Direclionen allerund, indstillet hans

Ansøgning til allern. Bonhcirelse, i Lighed med hvad

forhen under lignende Omstændighed, navnhg ifolge
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allerh. Resolution af 15. Novbr. 1828, er blevet Andre 1830.

bevilget, og det har derpaa behaget H. Maj*. Kongen

under 12. d. M, allern. at resolvere saaledes:

((Vi ville allern. have bevilget, at Islænderen Ste-

phan Ericksen, som agter at studere Ghirurgie, maa,

uagtet han ikke har underkastet sig Examen Artium,

have Adgang til at nyde det for islandske Studenter,

som ville lægge sig efter Ghirurgie og Medicin, bestemte

Beneficium af fri Bolig paa Regentsen og Gommunitets-

Stipendium af tredie Grad, imod at han ved hvert Halv-

aars Slutning med Attester fra sine Lærere godtgjcir,

at han med Flid og Held dyrker det chirurgiske Stu-

dium, samt forpligter sig til, efter sammes Fuldendelse,

at vende tilbage lil Island".

Denne allerh. Resolution communiceres herved det

theologiske Fakultet tilbehageligUnderretning og til videre

Bekjendtgjorelse og Foranstaltning. — Den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde Skoler den 26. Oktobr. 1830.

Rentekammer - Skrivelse til Stiftanatmanden i i3. Novbr.

Island, ang. Afgiften af Reykjavik Domkirkes

Jorder. Khavn den 13. Novembr. 1830, —
I^entek. Isl. Copieb. 8, Nr. 399.

Efter at have modtaget de med Hr. Amtm.* be-
haselige Skrivelse af 19. August d. A. meddelte Op-
lysninger, om Aarsagen til, at den aarlige Landskyld af
ae Reykevig Domkirke tilhdrende Jorder Bakke og
yggard ikkun beregnes til Indlægt i Kirkens Regn-

skaber med 8 Vælter Pisk, uagtet den efter Jordebogen
1^60 skulde være U Vætter Fisk aarlig, tillader

meret, at det for de nærværende" Leilændingers
ygseliid maa have sit Forblivende ved den som nævnt
eregnede Landskyld af 8 Vætter aarlig, hvorimod det

ved Fæsteforandring vil blive at paasee, at Landskylden
^rsaavidt muligt forhciies til hvad Jordebogen bestem-

1 hvilken Henseende det med Hr. Amtm." Attest
mer,
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1830. aarJigen maa godlgjtires ved Regnskaberne, at de nær-

m^ovbr Leilændinge, nemlig for Jorden Bakke Bonde

Sigurd Sigurdsen, og for Jorden Byggfird Bonde Magnus

Sigurdsen (r. Magnusson), eller disses Enker, endnu ere i

Live og i Besiddelse af Bygsel paa disse Jorder. Hvilkel vi

ikke skulde undlade herved tjenslligen at communicere

Hr, Amtm. til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gj5relse for bemeldte Kirkes Værge, Kjobmand Ebbe-

sen. — Rentekammeret den 13. Novembr. 1830.

16. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Directionen for Islands

Stiftsbibliothek, ang. Forrentning af Bibliothekets

Capital. Khavn den 16. Novembr. 1830. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1830, Nr. 2597.

Directionen for Islands Sliftsbibliothek har i be-

hagelig Skrivelse af 12. Juni d. A. andraget paa, at

der saavel i Henseende til en bemeldte Stiflsbibliothek

tilhørende Capital af 175 Rbd. r. S., hvilken allerede

er indbetalt i Islands Jordebogskasse, i Forventning

derfor at blive meddeelt kgl. Obligation, som for det

Fond, der endvidere ved Gaver eller andet Tilskud

dannes, maatte tages den Bestemmelse, at dette bliver

et fast og urokkeligt rentebærende Fond for Slifts-

bibliotheket.

Cancelliet har i denne Anledning corresponderet

med det kgl. Rentekammer, som har underrettet dette

GoUegium om, at den kgl. Direction for Statsgjælden

og den synkende Fond, med hvilken Kammeret har

brevvexlet, har erklæret sig villig til at modtage til

Forrentning saavel ovennævnte Sum, som de Summer,

der i Fremtiden maatte indkomme til bemeldte Biblio-

thek, dog saaledes, at disse, i Lighed med det, der

gjelder for Umyndiges Midler i Island, ikke indbetales

med et mindre Belob end 20 Rbd. ad Gangen.

Hvilket man ikke skulde undlade herved tjenstJ.

at tilmelde Directionen for Stiftsbihliotheket, til behagelig
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Efterretning, med Tilfciiende, al det kg|. Rentekammer 1830,

har lovet at tilstille Cancelliet de udstedende Obli"a-""''rr*r'^ 16. Novbr.
tioner, naar det har modtaget samme fra Directionen

for Statsgjælden og den synkende Fond, og at Cancel-

liet derefter skal, efter at have forsynet disse med Paa-

tegning, tilstille Directionen for Stiftsbibliotheket samme.

Det kgl. Danske Gancellie den 16. Novembr. 1830.

Kongelig Resolution ang. Beskikkelse af Cen- 19. Novbr.

sorer ved Dimissions-Examen i Bessastad Skole.

Khavn den 19. Novembr. 1830. — i Univers. Di-

-

rectionens Forestilling 18. Novbr. bemærkes, at ved Anordn.

3. Mai 1743 § 60 fF. er fastsat, at Dimittenderne skulle ved

den finale Examen prbves af Biskoppen. Nu deeltoge Lærerne i

i^rcivelsen og i Voteringen for de faldende Charakterer, udeuDeel-

tagelse af de til Overværelse af Proven indbudte Videnskabsmænd,

Stiftsøvrigheden ilsland havde nu imidlertid i en Skrivelse til Can-

celliet yttret den Formening, at det vilde være hensigtsmæssigt,

samt betryggende for det Offentlige, og tiUige forøge Dimissions-

ExamensHbitidelighed paa en passende Maade, hvis to af Stifts-

øvrigheden hvergang udnævnte lærde Mænd vare tilstede ved

denne Examen, og deeltoge i Voteringen over saavel den skrilt-

lige som mundtlige Prøve. Heri havde Cancelliet yttret at

være enigt, og overladt Directionen at indgaae med en alier-

^derd. Forestilling derom, og da denne fandt, at Dimissions-

Examen kunde betragtes som Embeds -Examen, da den gav
A-dgang til geistlige Embeder, finder den Forslaget ganske
passende. - Univ. Dir. Forcstill. 1830, Nr. 1288. Fogtman
CAlgreen^Ussing) VII. 13, S. 424.

Vi bifalde allern., at herefter ved Dimissions-Exa-
mina

i Bessested lærde Skole maa hver Gang af Slifts-

^vngheden over Island udnævnes tvende lærde Mænd,
for tilligemed Examlnalorerne at afgive Vota til Bedom-
nielse af de Examineredes saavel skriftlige som mundt-
lige Prøver. Khavn don 19. Novembr. 1830 ^

3 Meddeelt -Stiftsøvrigheden over Island ved Skrivelse fra

I^irectionen for Universitetet og de lærde Skoler den 18,

IX. n. 39
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830. Rentekammer- Skrivelse til Stiftsovrigheden i

Novbr, Island, ang, straadet Gods, som henféres til Re-

gale. Khavn den 27. Wovbr. 1830. - Original i

Bispe-Årchivet i Island. — Rentek, Isl, Copieb. 8, Nr. 421.

Ved Hr. Amtmand Kriegers og D. Hfiiærv. Hr. Bi-

skop Johnsens behagelige Skrivelse af 3. August d. A.

har Kammeret modtaget el med Krigs-Cancelliesekrotair

og Sysselmand Bonnesens Erklæring ledsaget Andra-

gende, hvorefter Provsten i Rangarvalla Provslie, Hr.

Thordersen, formener, ifolge Plakat 4. Mai 1778, dens

1. og '2. §, al være berettiget til en heel men tom Fou-

stage, som er opdreven paa Odde Kirkes Forsirand,

men som fornævnte Sysselmand har taget i Besiddelse

paa Kongens Kasses Vegne.

Efter at Kammeret i Anledning heraf har corre-

sponderet med det danske Cancellie, skulde vi ikke

undlade herved tjenstl. al melde til behagelig Efterret-

ning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at den

ovennævnte Foustage bfir henfores til saadanl strandel

Gods, som ved Plak. af 4. Mai 1778 § 1 er forbeholdt

H. Maj*. Kongen alene, som et uafhændet Regale. —
Rentekammeret den 27. Novembr. 1830.

Decbv. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Hruna Præstekalds Afgift af Jorden Thorarinstader.

Khavn den 11. Decembr. 1830. — Canc. 3, Dep.

Brevb. 1830, Nr. 3816.

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island have med

vedlagte Skrivelse tilstillet Cancelliet del ligeledes med-

fcilgende Andragende med Bilage fra Sysselmanden for

Decbr. 1830 (Orig. i Bispe-Archivet i Island; Univ. Dir.

Brevb. 1830, Nr. 1220); ligeledes meddeelt det Danske

Cancellie ved Univ. Dir. Skriv. 18. Decbr. ^Brevb. Nr-

'

12193; P- Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 258—259.
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Arnæs Syssel, angaaende Runamanna Reps Fattigvæsens 1830.

formeeiUlige Ret til, i Stedet for 2 Merkur i Penge at H. Decbr

erholde 96 Alen in natura eller betalle efter Capitels-

taxten af Sognepræsten til Ilruna, som Beneficiarius, af

Gaarden Thorarenstader, ifolge en af en afdtid Arnstein

1 sin Tid oprettet testamentarisk Disposition.

Ved at tilstille det kgl. Rentekammer samtlige til

denne Sag henhcirende Documenter, maa Cancelliet

Ijenstl. yltre, at det efter de tilveiebragte Oplysninger

niaa ansees afgjort, at der af den omhandlede Gaard,

'^(ilge den oprindelige Bestemmelse, skulde ydes 2 Merkur
til fattige Mænd blandt de næstbeslægtede af Arnsteins

for hvilke man senere har substitueret de Fattige

' Ytre-Rep i Almindelighed. Men uagtet man derfor

ikke, saaledes som det af Stiftsovrighedens i Gjenpart

vedlagte Skrivelse af 16. Februar 1804 synes at have

været Tilfældet, burde have ladet det beroe paa, om
Nogen af bemeldte Arnsteins Æt meldte sig om Un-

derstbttelse, hvorimod der i al Fald, forinden den gaves
6n mere udstrakt Anvendelse, med Neiagtighed burde
Vfieret undersøgt, om Nogen af hiin Slægt endnu exi-

sterede, skjtinncr Cancelliet dog ikke rettere, end at

da denne Anvendelse nu engang er hævdet ved
*3Qg Sædvane i Aarenes Lob, efter Omstændighederne
^unde have sit Forblivende ved denne Modification,

længe indtil der maatte melde sig nogen Fattig,

^001 kunde legitimere sig at være af den oprindelige
es ators hvilket dog neppe længere er muligt. —

^vad den omhandlede Afgifts Beldb, eller Maaden,

^^''P^^ den skal udredes, angaaer, formener Cancei-

'^^ at det vel for den nærværende Beneficiarii Em-
bedstid kunde beroe ved den hidtil fra Aaret 1804
brugte Belalingsmaade, der, skjondt ikke udtrykkelig

sanclioneret ved den ovennævnte af daværende Slifts-

^vrighed afgivne Resolution, dog finder Hjemmel i den
Mange antagne Mening, at 1 Alen kunde betales

med i'/a Sk., ligesom og For. 20. Marts 1815 § 21 i

89*



11. Decbr.

642 Canc. Skriv. ang. Hruna PnÆSTEKAtD.

'1 830. denne Henseende kunde tale til Fordee! for den nu-

værende Præst, der ved sin Tiltrædelse maatte a:jiire

Regning paa at erholde Embedet med samme Rettig-

heder, som den til hans Formand afgivne Resolution

hjemlede denne. Imidlertid h'6v denne Betalingsmaade

formeentlig ogsaa kun vedblive saalænge den nuværende

Præst beklæder Hruna Kald, hvorimod man maa ansee

det rigtigst, at den ved indtrædende Vacance i Embedet

bringes tilbage til den oprindelige Bestemmelse, der,

saavidt skjonnes, maa antages at have tilsigtet, at de

omhandlede 2 Merkur eller 96 Alen skulle svares in

natura, en Afgift, der, da denne Ydelsesmaade har

været brugt i en tidligere Periode, vel heller ikke kan

ansees uforholdsmæssig til Gaardens Afgrode; dog

maatte Afgiften formeentlig og alternativ kunne tilsvares

efter Gapitelstaxten, i Overeeusstemmelse med Forordn.

16. Julii 1817.

Forinden imidlertid nogen endelig Resolution i denne

Henseende afgives, har Cancelliet ikke villet forbigaae

med disse Bemærkninger at udbede sig det kgl. Rente-

kammers Yttringer herover behageligen meddeelt ved

det Indslultedes Tilbagesendelse. — Det kgl. Danske

Cancellie den 11. Decembr. 1830.

14. Decbr.
Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island^ aiig. Formen for de be-

falede ffledicinal-Beretninger. Khavn den 14. Decbr-

1830. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1830, Nr. 3886—89. —
Uddrag hos Fogtm. CAlgreen-UssingJ VII. 13, S. 442.

Af de med det kgl, Sundheds-GoUegii Skrivelse

hertil indkomne Medicinal-Beretninger for Aaret 1828

har Cancelliet blandt Andet bragt i Erfaring, at Lægerne

paa Island for en Deel ikke, uagtet gjentagne Erin-

dringer, have været at formaoe til at afcive deres Be-

retninger i den ved delte Collegii Girculair- Skrivelse

af 20. Decembr. 1803 foreskrevne Form, ligesom og at
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de flesle af disse Beretninger, formedclsl deres Korthed 1830.

og Ufuldstændighed, næsten intet Udbytte afgive for
TT'^Decbr

Videnskaben, og at derhos de private Læger samme-

steds, blandt hvilke der i bemeldte Aar, foruden nogle

Præsier, hvem el Slags venia practicandi er forundt,

ogsaa var en Cand. medicinæ, ikke have indsendt nogen

Beretning angaaende Medicinalvæsenet paa Island.

Foranlediget heraf skulde Gancelh'el, ved at tilstille

(Til.) vedlagte Exemplarer af ovennævnte Circulaire af

20. Decembr. 1803 til Uddeling blandt de under Deres

Embeds- Distrikt henhorende Læger, tjenstligst anmode

Dem om, behageligeu at ville indskjærpe samthge der

praktiserende Læger, forsaavidt Saadant ikke hidtil

inaatte være iagttaget, fremtidig ved Indsendelsen af

de omhandlede Beretninger at holde sig de i oftnævnte

Girculaire foreskrevne Bestemmelser efterrettelige. —
Het kgl. Danske Gancellie den 14. Decembr. 1830.

Rentekammer -Skrivelse til Stiftamtmanden i
i^. Decbr.

Island, ang. Forrenteisen af Umyndiges og ofifent-

lige Stiftelsers Capitaler. Khavn den 18. Decbr.

1830. — Rentck. Isl. Copieb. 8, Nr. d40.

-

Foranlediget af fir. Amtm.' Andragende i behage-

lig Skrivelse af 20. August d. A. om, at de Umyndige
og otfenlhge Stiftelser i Island, der til forskjellige Tider

have til Forrentning indskudt Capitaler under 100 Hd.

1 Jordebogskassen sammesteds, maatle, efter derom ind-

kommen Begjæring, vorde meddeelt en kgl. Obligation

de saaledes indbetalte Capitalers samlede Belqb,

•^aar detle udgjor 100 Rbd. eller derover, har Kammeret
brevvexlet med Directionen for Slatsgjælden og den

synkende Fond. Bemeldte Direction har derefter ved

Skrivelse af 23. i f. M. underrettet Kammeret om, at

den er vilHg til
, for slige til forskjellige Tider i Is-

lands Jordebogskasse indbetalte Summer under i 00 Rbd.,

udfærdige og til H. Maj*' allerh. Underskrift alfrem-

1
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1 830. lægge Obligaiioner, naar Capilaleroes samlede Belcib

T^jT^r uciajor 100 Rbd., 02 at delle vil skee saavel i Henseende
]8. Decbr. ' ^

lil de i ovennævnle Hr. Amtui.' Skrivelse opgivne Slif-

telser og Umyndige, som ogsaa i Fremtiden paa derom

fra Vedkommende indkommende lignende Begjæringer.

Hvilkel vi ikke skulde undlade herved Ijenstligen at

communicere Hr. Amtm. til forelobig Underretning —
Rentekammeret den 18. Decembr. 1830.

28. Decbr. Caiicellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Fogedforretningers Appel m. v. Rhavn den

28. Decembr. 1830. — Dette Clrculaire synes ogsaa

at være sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island,

samt til den islandske Landsoverret, hvor det er publiceret den

27. April 1831. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1830, Nr. 3592-

3603; Canc. 3. Dep. Brevb. 1830, Nr. 401.5. Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4*^, Fogtman (Algreen-Ussing)

VII. 13, S. 445.

Efterat det oftere havde været sat utuler Quæstion,

om den, der paaanker en Fogedforretning, og under

'Appellen finder det tjenligt at fOre nye Vidner og frem-

lægge nye Documenter eller fremsætte nye Indsigelser,

hertil behøver sær Bevilling, udbad man sig over dette

Spbrgsmaal Betænkning af .iusiiliarius og Gvrige Tilfor-

ordnede i [loiesteret.

Da disse derefter have yttrel, at de antage, 9t en

saadan Bevilling ikke er fornoden, saa har man ikke

villet forbigaae tjenstligst at tilmelde (Tit.) dette lil for-

nciden Efterretning. — Del kgl. Danske Gancellie den

28. Decembr. 1830.

1831. Cancellie - Skrivelse til Geheime - Archivarius

4. Januar. Finn Magnussen^ ang. Udgivelse af en islandsk

^
Text af de for Island bestemte Anordninger.

Khavn den 4. Januar 1831. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1831, Nr. 26.

Cancelliet har fundet, at den hidtil af den^kongel.
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Landsoverret i Island foranstaltede Oversættelse af de 1831.

Anordninger, der sammesteds gjcires jijeldende, ikke er 'Z "i

aldeles svarende (il Oiemedet, og at det vilde være

hensigtsmæssigere, om de Anordninger, der for Frem-

tiden skulde gjores anvendelige sammesteds, her for-

anstaltedes oversatte og trykte.

Forinden man imidlertid i denne Henseende tager

nogen nærmere Bestemmelse, har man, under den Forud-

sætning, at Hr. Professoren maatte findes villig til at

paatage Dem den ommeldte Oversættelse, tjenstl. villet

udbede sig Deres behagelige Erklæring om, hvor stort

Honoraret vilde blive for Arket paa brudt Papir, saa-

ledes at den danske Text trykkes i den ene og Over-

sættelsen i den anden Pille, samt endvidere for Cor-

i'ecturen af den islandske Text. - Det kpngl. Danske

Gancellie den 4. Januar 1M3I.

Cancellie-Plakat ung. Afdragsretteus Ophævelse '7. Januar

fliellem Danmark og Lubeck. Khavn den 7. Januar

1831 \ — Publicerel vetl Landsoverretten i Island den 27.

April 1831, samt i Synodalt'orsamlingen i Reykjavik i Juli 1831

.

^anc, 3. Departem. Registrant XXXII, 5^- 6 (1831, Nr. 14).

^^Hginal-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1831, S. 57-59.

Qvart-Porr. for 1831, S. 3-4; Schou XX, 223-- 224.

Plakat angaaende Ai'dragsrettens Ophævelse mellem

t>imuiai'k og den frie Hansestad Liibeck.

'^fter at H. Maj*. Kongen var kommet overeens med
Senatet

i den frie Hansestad Ltibeck om, at den Op-

hævelse af alle Afdrag Borlflytnings - Afgifter, der,

»f^lge den 18. Artikel af den tydske Forbundsakt af

8. Junii 1815 og den tydske Forbunds-Forsamlings Be-

slutning af 23. Junii I KIT, allerede forhen fandt Sted

n^ellem Hertugddmmene Holstpen og Lauenborg og den

^^^(i Hansestad Liibeck, skal udvides li! ogsaa at gjelde

O Reskr. 27. Marts 1835.
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1831. for de kgl. danske til det tydske Forbund ei henhørende

7. Januar. Lande paa den ene, og den frie Hansestad Ltibeck med

det samme tilhørende Gebeet paa den anden Side, saa

er herom udstedt en Declaration, der indeholder fol-

gende Bestemmelser:

1] Ved Formues Udførsel fra Kongeriget Danmark

og Hertugdømmet Slesvig til den frie Hansestad Ltibeck

og det samme tilliggende Gebeet, hvad enten saadan

Udførsel skeer som Folge af Udvandring, eller af Arv,

Legat, Medgift, Gave eller paa anden Maade, skal intet

Afdrag eller Bortflytnings- Afgift (jus detractus, census

emigrationis) erlægges. — 2) Under denne gjensidige

Ophævelse ere de Afgifter, som, uden Hensyn til, om

Gjenstanden for samme forbliver i Landet eller ikke,

ere at erlægge paa lige Maade af Indlændinge og af

Fremmede, ei indbefattede. — 3) Den foran bestemte

frie Udførsel skal strække sig saavel til det Afdrag og

den Bortflytnings-Afgift, der indflyder i de kgl. Kasser,

som til det Afdrag og den Bortflytnings-Afgift, der ellers

maatte tilflyde Individer, Gommuner eller ofl'enUige

Stiftelser. — 4) Bestemmelserne i forestaaende Para-

grapher træde fra den 1. Januarii 1831 af i Kraft,

hvorved der med Hensyn til Arvomidier ikke bliver at

see paa Tiden, da Arven faldt, men paa Tiden, da

Formuen udfores. — 5) Den i ovenstaaende Paragrapher

bestemte frie Flytning har ingen Anvendelse med.Hen-

syn til Personer; hvorimod der i denne Henseende

bliver at forholde efter de mellem H. Maj*. Kongen Qg

den frie Hansestad Ltibeck' bestaaende Forbund, som

og efter de gjensidige Love, der ere eller herefter maatte

vorde foreskrevne angaaende den Udvandrendes Person

og hans personlige Pligter, navnligen med Hensyn til

Krigstjeneste.

Hvilket herved kundgjøres til fornøden Underretning
'

og Iagttagelse i Kongeriget Danmark. — Det kgl. Danske

Gancellie den 7. Januarii 1831.
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Cancellie-Skrivelse til ABDitmanden over Nord- ^831.

og Oster -Amtet, ang. Betaling for Dovstummes
^'

Underviisning. Khavn den 8. Januar 1831 \ —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1831, Nr. 60 (blank i Brevbogen).

1 Anledning af et hertil indkommetj med Hr. Amt-

niands Betænkning forsynet Andragende, hvori Gancel-

lieraad og Sysselmand Bjornsen anholdt om, at den

dovstumme Dreng Sigfus Sigurdsen af Hals Rep inden

Nordre Syssel maalte, uden Betaling, antages som Elev

paa DSvstumme-Institulet i Khavn: skulde Gancelliet

Ijenstl. tilmelde Hr. Amtm. lil behagelig Efterretning og

videre Foranstaltning, at den ommeldte dovstnnime

^i'engs Optagelse i Inslitutet herved bifaldes, dog saa- .

*^des, at Betalingen, angaaende hvis Udredelse man
^lar brevvexlet med det kongl. Rentekammer, der ikke

kunnet andrage paa, at slig Udgift skulde afholdes

den kongl. Jordebogskasse, bliver, saavel for oven-

fiaevnte, som for de Dovstumme, der for Eftertiden

•^fiatte blive indsendte lil Instilulel, naar hverken de

selv, deres Forældre eller andre Private kunne eller

^^'le betale for deres Ophold ved Institutet, at afholde,

elter en billig Fordeling, af samtlige Amtels Fattigkasser,

Tiden med 96 Rbd. Scilv aarlig for hver Dovstum;

skulde man derhos lige tjenstl. have Hr. Amtm, an-

»nodet om, at foranstalte fornævnte Sigfus Sigurdsen ved

fcirste Leilighed sendt til Institutet, forsynet med de be-

falede Klædningsstykker, nemlig 6 Sikr. Linned, 3 Par

Strbrnper og 1 Par Sko, samt en Klædning, foruden

den han vod Indsendelsen er ifcirt, saa og med At-

f^ester og Oplysninger: om han er vaccineret eller har
,

haft Kopper; om han er fcidt dOv, eller naar og ved

hvilken Leilighed han er bleven døvstum, samt om
"ogen af hans Forældre, Sddskende eller andre Paa-

rcirende ere dovstumme, hvorhos det endeligen og

O Canc. Skriv. 9. Oktobr. 1883.
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1831. maatte paasees, at haa^ved Indsendelsen oi er befængt

^"'T^'^T^ r^®*^ Fnat. — Det kgl. Danske Cancellie den 8. Januar

1831 ^

8. Januar. CaDcelHe - Skrivelsc til Stiftamtmanden og

Amtmændene samt Landsoverretten i Island, ang.

Spfirgsmaal om Udvidelse til Island af Anord-

ninger fra 1828. Khavn den 8. Januar 1831. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 93—98.

'

Ved al tage under Overveielse, hvorvidt den under

16. Januar 1828 for Danmark emanerede Anordning,

indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende Rettens

vedborlige og hurtige Pleie i borgerliae Retssager, kunde

egne sig til at udvides til Island, har Cancelliel fundet,

al det, da de Forudsætninger, der ligge til Grund for

bemeldte Anordning, saavel som de ældre, hvortil samme

slutter sig, navnligen om bestemte ugentlige Thing og

om faste Sagfcirere, ere uanvendelige for bemeldte Land,

— vil være mere overeensslemmende med dettes Tarv,

al de fornødne Bestemmelser om Retlergangsmaaden i

civile Sager ved Underretterne sammesteds, affattede

med stadigt Hensvn til de almindelige Loves Grund-

3 s. D. Canc. Skriv, til Amtmændene i Sydamtet (Sdtt-

amtmanden) og i Yestamtet, hvorved de „til fornoden

Efterretning og Bekjendtgjdrelse" tilmeldes, ^^at i det Til-

fælde, hvor d5vstumme Bcirn tor Fremtiden blive at ind-

sende til Dbvstumme-histitutet i Khavn IVa det^Tit.) under-

lagte Amt, bOr Betalingen for dem mider deres Ophold ved

Institutet, hvilken for Tiden er fastsat til 96 Rbd. Sc5lv aarlig

for hver Dbvstum, dersom hverken de selv, deres Forældre

eller andre Private kunne eller ville udrede samme, tilveie-

bringes ved en billig Fordeling paa samtlige Amtets Fattig-

kasser". Canc. 1. Depart, Brevb. 1S31 sst. — Ligeledes

er Underretning om det til Amtmændene givne Svar ved

en Canc. Skriv, af s. D. afgaaet til Rentekammeret og ti^

Directionen for Døvstumme -Institutet. Canc. 1. Depart.

Brevb. sst.
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sætninger, men tillige lempede efler Islands locale Til- 1831.

stand, bleve samlede i en særegen Anordning, (il frem- J^,

lidig Efterlevelse sammesteds.

Et Udkast til en saadan Anordning er derfor ud-

arbeidet, hvoraf en Gjenparl herved fremsendes, og

over hvilket man, forinden samme forelægges H. Maj*,

lil allerh. Resolution, tjensll. maa udbede sig (Tit.) Be-

tænkning behageligst meddeelt, hvilken man forventer

3t modtage det snareste muligt. — Det kongl. Danske

Gancellie den 8. Januar 1831.

Kongelig Resoiution ang. Forslag om adskil- Januar,

lige Forbedringers Indforelse ved fiessastad Skole.

Khavn den 11, Januar 1831. — i Universitets -Di-

rectionens Forestilling 11. Decbr. 1830 bemærkes, at det ved

t*-eskr. 2i. Septembr. 1829 var paalagt Directionen at afgive

^llenind. Betænkning pver et anonymt ' Andragende, betræf-

^ende det lærde Skolevæsen i Island, efter at Directionen f5rst

l^avde indhentet de Oplysninger om bemeldte Skolevæsen, der

^aatte kunne erholdes fra de forhenværende Stiftanitmænd og

^ititmænd i Island, som opholde sig i Khavn eller i Nærheden
deraf.

Directionen havde i Anledning heraf skrevet Kherre og

^arschai Moltke, som under 22. Februar 1830 havde afgivet

i^etaenkning. Derefter henvendte Directionen sig til Amtmand
^oppe i Veile, der indsendte sin Betænkning 20. Oktobr.
s. A. — Disse tvende i sin Tid af det lærde Skolevæsen i

^slan«! meget fortjente Embedsmænd have været temmelig af-

^^gende i deres Anskuelser, idet Førstnævnte har betragtet be-
'"eldte Skolevæsen fra en lysere Side end Sidstnævnte. Di-
^ectionen troede sig berettiget til i det Hele taget at tiltræde
^en Førstnævntes Mening.

Desuagtet (;in(n-t)mmer Directionen) er det unægteligt, at

^et htrde Skolevæsen i Island har betydelige Mangler, men
|8se ere for en stor Deel af saadan Beskaffenhed, at det næppe

^''t're muligt at afhjælpe dem. De Hindringer, der mod-

Andragendet var forfattet af daværende Stud. juris Bald-
vin EinarsBon,

1
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1831. sætte sig en forbedret Indi-etnihg af dets Skolevæsen, ere for-

Il. Januar, nemmeligen fciigende

:

' ' 1") at i Island ingen Skole -Underviisning finder Sted om
Sommeren, da Disciplene om Foraaret hjemsendes til Forældre

og Paarcirende, for at deeltage i Markarbeidet og andre land-

lige Sysler. Skjcindt herved en stor Deel af Skoletiden tabes,

vil det dog ikke være gjOrligt, eller engang tilraadeligt, i denne

Henseende at træffe nogen Forandring. Deels vilde nemlig

Disciplene, hvilke for det meste ere fattige, ogsaa om Som-

meren maatte underholdes paa Skolens Bekostning, hvortil

denne ikke har Evne; deels vilde de derved blive for meget

afvante fra den sædvanlige islandske Levemaade. Det er

nemlig, som Kherre Moltke har bemærket, i Almindelighed

den islandske Embedsmands Lod, hvad enten han er geistlig

eller verdslig, at maatte deeltage i sin Gaards ROgt. Men

hertil vilde de Unge siden vanskeligere kunne bekvemme sig,

dersom de under deres hele Skolegang, som ofte vedvarer til

længe efter at de ere blevne voxne, ikke vendte tilbage der-

til. — 2) at det cr vanskeligt at erholde duelige Lærere i alle

Discipliner. De fleste Islændere, som nu studere her ved Uni-

versitetet, opoffre sig til Chirurgie eller Naturvidenskaber. De

theologiske Studerende, af hvilken Klasse Skolelærerne for det

meste maae tages, som gjdre en mere udmærket Fremgang,

onske ofte at forblive her i Landet, og vende nodigere tilbage

til det besværligere Liv i deres Fbdeland. Stiftamtmand Hoj)pe

har i sin over Sagen afgivne Betænkning anseet det for øn-

skeligt, at Lærerne maatte befordres, og ikke forblive for længe

ved Skolen. Vistnok kan der gives Lærere, ved hvis Forflyt-

. . telse Skolen kunde være vel tjent, men det vilde da være et

Spt5rgsmaal, om dette vilde være tjenligt for de Embeder,

hvortil de skulde befordres. Duelige Lærere maa Skolen finske

at kunne beholde, og da Gagerne for Lærerne ved den lærde

Skole, skjondt ikke httiere end der udfordres til en Families

tarvelige Udkomme, nemlig for Lectoren 800 Rbd., for den

ældste Adjunkt .500 Kbd., og for hver af de tvende yngre Ad-

junkter 400 Rbd., dog betydelig overstige Indkomsterne af de

fleste Præstekald i Island, saa anstiges saadan Befordring sjel-

den. I enkelte Tilfælde ere dog Skolens Lærere blevne for-

fremmede endog til de anseeligste geistlige Embeder. — 3) at

de fomi5dne Penge -Ressourcer fattes. Da i Aaret 1785 den

lærde Skole flyttedes fra Skalholt til Reikevig, hvorfra den

siden forlagdes til Bessested, blev det Bispestolen og Skolen
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tilhtirende Jordegods bestemt til at sælges, og Skolen, foruden 1831.

de fornodne Summer til Opfciielse af et Skolehuus, og af Bo- }\, Januar,

liger for Lærerne, tillagt en aarlig Reveniie af 1500 Rd.,

hvilken langtfra ikke er tilstrækkelig til dens Vedligeholdelse. I

Aaret 1801 nedlagdes Holum Bispestol og Skole. Det samme

tilhcirende Gods blev ligeledes bestemt til Salg, saaledes at

Biskoppen i Island deraf skulde nyde ct Gagetillæg af 200 Rd,

fiarlig, og det Ovrige anvendes til Skolevæsenets Forbedring.

Hvad der efter dette efterhaanden iværksatte Salg, hvorfor

Belabet indflOd i den kgl. Jordebogskasse, hvorfra atter de

til Skolens Vedligeholdelse forntidne Summer bleve udbetalte,

tilkommer Skolen, har det kongl. Rentekammer, med hvilket

Directionen flere Gange derom har corresponderet, endnu ikke,

formedelst de ved de paafulgte Tidsomstændigheder i htii Grad

vanskeliggjorte Beregninger, kunnet opgjCre. Da meget af de

indkomne Summer ved de besværlige Tider og ved Penge-

væsenets Forandring vil være tabt, da i. Krigsaarene Pengenes

Værdie var saa dybt sunken, og alle Fornbdenheders Priis

derimod saa hbit stegen, saa er det at' befrygte, at Skolens

S'ordring ved den endelige Opgjtirelse kun vil befindes ringe.

I>irectionen t«r vel allerund. forlade sig til, at D. Maj*, efter

ssidvanlig landsfaderlig Naade ikke vil lade Islands nuværende
eneste lærde Skole savne den forntidne Understottelse, saafremt

flen ved uundgaaehge Omstændigheder dertil skulde være bleven,

trængende
5 men den vover dog ikke allerund. at andrage paa

saadanne Udvidelser eller Forandringer, hvortil betydelige nye

Omkostninger vilde udfordres.
Af disse og flere Grunde ville de fleste Forslag, som ere

fremsatte af den velmenende Forfatter til det Andragende,
hvorover allerund. Betænkning her skal afgives, ikke være at

iværksætte. - Forfatteren havde inddeelt sin Opsats i tvende

Hovedafdelinger

:

Om den lærde Skole i Island. — Adskillige af For-
fatterens Bemærkninger om Manglerne ved denne Skole ere

ikke ugrundede
5 kun biir det ikke oversees, hvad der allerede

ei* skeet fbr, saavidt efter Omstændighederne niuligt, at raade

Bod derpaa. Saavel de senest beskikkede Stiftamtmænd, som
den nuværende kyndige og virksomme Biskop, have med In-

teresse og Iver antaget sig Skolen, og Direct, skal i det Føl-

gende nævne flere gavnlige Foranstaltninger, som ved disses

Omsorg ere trufne. Foreltibigen bHr det bemærkes som en be-

tydelig Vinding for Skolen, at i Aaret 1822 en tjerde Lærer
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i831.

U. Januar

ved samme blev allern. beskikket. Herved har ikke alene

Underviisningen i flere Henseender kunnet udvides, men Ma-

thematiken, hvori Disciplene tilforn ingen Underviisning er-

holdt, har ogsaa kunnet optages blandt de Gjenstande, der

læres i Skolen. — Med hvilken Flid og hvilket Held enhver

Lærer opfylder sine Pligter, er i den lange Frastand vanske-

ligt at bedcimme. Imidlertid Jiaves i de Charakterer, som ved

Examen Artium tilkjendes de Dimitterede fra en Skole, en

temmelig sikker Maalestok for Underviisningens Tilstand i

samme. Da de fleste Dimissi fra Besseslad Skole forblive i

Island, eaa ere i de sidste 12 Aar kun 22 nedsendte til Uni-

versitetet i Kjabenhavn. Disse have ved Examen Artium er-

holdt fblgende Hovedcharakterer

:

1819. Laud. 1. H. ill. 1. N. cont. » Reject. u

1820. — • — 2 — -

1821. s — 2 - -

1823. » — 1 — .

1824. — 1 — 1 — . 1

1825. — n — 2 ~ .

1827. — 2 i

1828. — 2 — 2 — - 1

1829. — 1 — 1 — . t

1830. — 1 it u •

= 8 - 12 - - 2

Det vil heraf allern. erfares, at Resultatet, især for de sidste

fire Aar, er temmelig tilfredsstillende. Vel er det formodent-

ligen i Almindelighed de mere opvakte Disciple, der gaae til

Universitetet, men naar det betænkes, at det danske Sprog,

hvori PrcSven ved Universitetet afholdes, er en ung Islænder

ved hans Ankomst til Hovedstaden temmelig uvant, at Alt her

er dem fremmed, og at Nogle ikke strax fra Skolen gaae til

Universitetet, saa de imidlertid mangen Gang glemme Noget

af hvad de have lært: saa synes man ikke at have gyldig

Grund til Klage over Underviisningens Fremgang i Bessested

Skole, og mangen Skole i Danmark vilde neppe kunne ud-

holde Sammenligningen.

Den anonyme Forfatters enkelte Ankeposter ere fblgende;

1} „Localet er for indskrænket, da der nu kun haves to

Læsesale, hvilket baade er for hdet til den foratJdne Inddeling

i flere Classer, o-; skadeligt for Sundheden, idet et altfor stort

Antal Disciple ere samlede i een Stue".

Denne Anke er vel grundet. For, saavidt muligt, at raade
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Bod derpaa, blev for nogle Aar siden den Indretning truffet, ^831.
at nogle af de ældre Disciple gjennemgaae Pensa med de yngre n. Januar*
i Spisestuen, skjOndt denne, da ingen Kakkelovn der kan an-

bringes, ikke er ganske vel skikket til dette Brug. Tillige blev

Bibliotheket flyttet over i Kirken, hvorved en ny Sovestue

vandtes, flere Senge og Sengeklæder bleve anskaffede, saa at

Disciplene nu kun sove 2 og 2 sammen, istedetfor at de til-

forn ofte maatte sove 3 i een Seng. En egen Sygestue, som
tilforn savnedes, blev ogsaa indrettet. Senere ere ogsaa Ven-

tilatorer anbragte, saavel i Læseværeisemes som i Spisestuens

Vinduer. Desuagtet vil dog Localet stedse blive for indskræn-

ket, saalænge Bygningen ikke kan udvides, eller en Hjælpe-

bygning opfbres^ Stiftamtm. Hoppe har bemærket, at Steen-

buse ere for kostbare og utjenlige i Island, og han har derfor

foreslaaet at anskaffe et Træhus, som kunde bestilles fra

Norge. Dette vilde vistnok være bedre, men da Omkostnin-

gerne herved ogsaa vilde være betydelige, saa synes den ano-

^lymc Forfatters Forslag at fortjene megen Opmærksomhed,
nemlig at opfore en Bygning paa islandsk Viis af Jord, med

Paneel indvendig, til Beboelse for Oeconomus, og derimod at

anvende det Værelse i Hovedbygningen, som denne nu beboer,

til Læsesal for en tredie Classe. Forf. formener, at en saadan

Bygning kunde opfOres for 600 til 800 Rbd. Dette Forslag

bar ogsaa Kherre Moltke bifaldt, hvorimod Stiftamtm. Hoppe
bar erindret, at der paa Bessested savnes godt Materiale til

^isse Huse, og at de kræve ideligt Tilsyn. — Tvivlsommere

det, om det ér at tilraade, efter Forfatterens Forslag, at

opftire en Bygning i Lighed med de almindelige Folkestuer i

Island, som uden Brændsel udeholde Kulden, og at inddele

^enne Bygning i mange smaae Værelser, af hvilke ethvert

skulde anvises 2 Disciple til Studere- og Sovekammer. Stift-

^intm. Hoppe har med Grund bemærket, at denne Afsondring

I*isciplene vilde være skadelig for Disciplin, Reenlighed og

Sædelighed.

(.Skji5ndt Læregjenstandene nu itiviigt ere de samme
som i Skolerne i Danmark, saa savnes dog Underviisning i

det tydske og det franske Sprog, samt i Naturhistorie".

Forf, har meent, at de nu ved Skolen ansatte Lærere vare

i Stand til at give Underviisning ogsaa i disse Fag, hvilket

derimod de forhenværende Stiftamtmænd, hvis Betænkning er

indhentet, have omtvivtet. Men selv dersom Underviisning i

disse Discipliner kunde forskaffes, vilde dog den indskrænkede
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1831. Skoletid ikke tillade deri at bringe det til nogen Fuldst^cndig-

11. Januar, ^^^j ligesom Underviisning i Naturhistorie kun vilde være til

' ^ ~* ' liden Nytte, hvor ingen Samlinger haves. Kundskab i det

tydske og franske Sprog maa ansees temmelig oveiflodig for

de Studerende, der forblive i Island, da dette Lands Indvaa-

nere ikke have synderligt Samkvem med fremmede Nationer,

og da der i Island kun findes faae tydske og franske BHger.

Danske og latinske Værker give tilstrækkelig Anledning til

Fremgang saavel i hbiere Videnskabelighed som i almindelig

Dannelse, ligesom den islandske Literatur selv, hvis Skatte

nu ere blevne meget tilgjængeligere, kan skjænke megen og

underholdende Sysselsættelse. Derimod var det vel at anske,

at de Studerende, der begive sig til Universitetet i Khavn,

ikke vare aldeles ubekjendte med disse Sprog, og Directionen

formener derfor allerund., at Stiftsovrigheden i Island burde

htJres, om der kunde skaffes Leilighed til at fornemmeligen

de Disciple, der agte at fortsætte deres Studeringer i Khavn,

lære i det mindste Begyndelsesgrundene af det tydske Sprog. —
Da der tilforn var stor Mangel paa Skolebøger, saa at ofte

2 til 3 Disciple maatte benytte det samme ofte bedærvede og

halv opslidte Exemplar, saa er i de senere Aar den Foran-

staltning truffen, at der aarligen, efter Lectorens Opgivende,

opsendes et Antal Exemplarer af alle fornodne Skolebøger,

hvilke overlades de fattigste Disciple gratis, de andre for ned-

sat Betaling. — I Henseende til Læremethoden har Forf. selv

bemærket, at Manglerne fornemmeligen beroe paa Savnet af

en tredie Classe, som Localet hidindtil ikke har tilladt at op-

rette. Det er ovenfor angivet, hvorledes dette Savn maaskee

kan være at afhjælpe.

3) ((Legems-O velser mangle næsten aldeles".

Directionen har allerede i Aaret 1827 begjært Stiftsøvrig-

hedens Betænkning og Forslag om, hvorledes Underviisning i

Gymnastik kunde være at indføre i Skolen. Denne Betænkning

er endnu ikke indkommen, og det vil maaskee være vanske-

ligt at finde en Lærer i denne Disciplin. Dog synes det pas-

sende, at Sagen nu atter bringes Stiftsøvrigheden i Erindring.

4) ((Oeconomien har haft mange væsentlige Mangler".

Ved Khre Moltkes Omsorg blev i Aaret 1821 den Indret-

ning truffet, at Disciplene, som tilforn hver for sig hentede

deres Mad fra Oeconomus, nu spise samlede; et nyt Spise-

reglement blev udfærdiget, og det blev paalagt Lærerne skifte-

viis at spise ved Disciplenes Bord, Begge Stiftamtmænd, som
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ere hSrte over denne Sag, og som aldrig have ladet det mangle 1831.

paa Tilsyn med Skolen, bevidne, at der siden ikke har været n. Januar,

grundet Anledning til Klage over Maden, hvilken Klage heller

aldrig har været dem forebragt enten af Disciplene eller Læ-
rerne. — At de Disciple, som ikke nyde Understbttelse af det

Offentlige, ere forpligtede til at tinge sig i Kost hos Oeconomus

for en vis bestemt Sum, kan ikke være anderledes. — Den Anke,

der er fOrt over, at Gaarden Bessesteds Hjemmemark, som er

overladt Oeconomus til Brug, ikke ragtes tilbc3rligen, har Stift-

amtmand Hoppe ikke villet indramme som grundet.

5) (jBessested Skole, som ligger i en Udkant af Landet,

er nu den eneste lærde Skole i Island, da der tilforn havdes

tvende. Stipendie-Portionerne, hvis Antal engang var 48, ere

tiu kun 24. Skolen kan ikke levere saa mange Candidater,

som der udfordres til Embedernes Besættelse, og derved be-

gunstiges de skadelige Privat-Dimissioner".

Det er ovenfor allerund. anfGrt, at Skolen i Holum blev

nedlagt i Aaret 1801. Det er vel sandt, at denne Skole ofte

savnes af Indvaanerne paa den Kant af Landet
5
paa den an-

den Side vilde tvende lærde Skoler i Island ikke have kunnet

været vedligeholdte i nogenledes tilbbrlig Stand, dersom endog

Skolegodset endnu ikke, saaledes som ovenfor allerund. anført,

for en stor Deel var hensmeltet. Under nærværende Omstæn-

digheder vil det ikke være gjtirligt igjen at oprette den ned-

lagte Skole. — Beliggenheden af Bessested synes temmelig

heldig for Skolen. Den ligger saa langt fra Keikevig, at Di-

sciplene ikke altfor jevnligt kunne besoge dette Sted, og dog
heller ikke længere derfra, end at Stiftsovrigheden jo kan fOre

det fornbdne Tilsyn dermed, Reikevig er Landets fcirste Han-
delsplads, hvor der ved Handelsskibene jevnligen gives Lei-

lighed til fra Landets 5vrige Egne at komme hen og igjen

tilbage; der finde ogsaa de Studerende, som skulle afgaae

til Universitetet i Khavn, bedst Leiiighed til Overreisen. Da
Midten af Island ikke er beboet, saa vilde Skolen, hvor
den endog var situeret, være afsides for en stor Deel af Ind-

vaanerne. — Stipendie-Portionerne vare tilforn 48 i Tallet.

1'742 indskrænkedes de til 40, og senere er Antallet indtil videre

blevet nedsat til 24. Til enhver Stipendie- Portion udbetales
^

fra D. Maj*' Kasse 60 Rbd., men da der kun er tilstaaet

Dogle Disciple en halv Portion, saa nyde ialt 36 Disciple Godt
af denne Understøttelse. Kherre Moltke har vel formeent, at

'X 40
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1831. det vilde være en stor Yelgjerning, om endnu 6 Portioner

11. Januar, kunde allern. forundes Skolen, men forinden Disciplenes Antal

- herved kunde foroges, maatte Localet ftirst udvides. — For

nærværende Tid pleier Discipel -Antallet i Skolen at være 41

eller 42, og det kan antages, at Skolen omtrent leverer 7 Can-

didater aarlig. Forfatteren af Andragendet regner, at der

behbves 10 Candidater aarlig til de ledige Embeders Besæt-

telse, og at det Manglende altsaa maa suppleres ved Privat-

Dimission, som han anseer skadelig for Landet. Imidlertid

have dog begge forhenværende Stiftamtmænd, der have afgivet

deres Betænkniiig uafhængigt af hinanden, erklæret, at de ikke

have sporet nogen Mangel paa duelige Subjecter til Embeder-

nes Besættelse. De have heller ikke villet erkjende Privat-

Dimissionerne for i Almindelighed skadelige. Da Sands for

Videnskabelighed ingenlunde er sjelden i Island, saa er der

fiere Mænd, som med Iver og Held benytte den lange Vinter

til privat at undervise deres Bom eller Andre. Dette maa an-

sees som saare gavnhgt i et Land, hvor Mange boe saa langt

fra Skolen, og, dersom endog Skolen var istand til at levere

det forntidne Antal af Candidater, vilde det dog være ubilligt

at nægte de saaledes Privat -Dimitterede Adgang til Embeder,

naar de ellers ved den forudgaaende PrOve befindes duelige

dertil. — I sidste Henseende har Stiftamtm. Hoppe bemærket,

at Dimissi ei burde examineres af Biskoppen alene, men

underkaste sig Examen paa Skolen. Dette var maaskee eet

af de Punkter, om hvilke Stiftsøvrigheden i Island burde hores,

da, saafremt Privat -Dimissi skulde examineres paa Skolen,

denne Prtive maaskee turde bringes i Forbindelse med Skolens

egen saakaldte Final-Examen, ved hvilken Deres Maj*, under

,
19. Novbr. d. A. (1830), paa denne Directions allerunderd.

Forestilling, efter et derom fra Biskop Johnsen indgivet For-

slag, allernaad. har bifaldet, at tvende dertil indbudne lærde

Mænd skulle deeltage i Censuren.

II. Om Oprettelsen af en hoiere Læreanstalt i Island. —
Forfatteren af Andragendet har her foreslaaet, at, en Lære-

anstalt for de fra Skolen eller privat Dimitterede, som ikke

agte at begive sig til Universitetet i Khavn, skulde oprettes i

Forbindelse med Skolen paa Bessested, og at der i denne

Læreanstalt skulde foredrages Theologie, Medicin, Philosophie,

Naturvidenskab, Oeconomie og Handelsvidenskab. — Det lader

sig ikke nægte, at en udvidet Underviisning i de theologiske

Discipliner, med hvilke det Nødvendigste af Philosophien kunde
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forbindes, var saare bnskelig for de Studerende, der bestemme 1831.

sig til den geistlige Stand, af hvilke kun meget Faae have \\, Januar.

Leilighed til at studere her ved Universitetet. Efter den nu-

værende Indretning foredrages vel af Skolens Sverste Lærer

Csom derfor kaldes Lector) et Cursus over Dogmatik og Mo-
ral, men som dog ikke gaaer meget ud over den i Skolerne

sædvanlige Religions-Underviisning: enkelte BSger af det Nye

Testament gjennemgaaes exegetisk, og der læres omtrent saa

meget Hebraisk som der udfordres til Examen Artium. Alt

dette foretages i Skolens bverste Classe, hvori, da Skolen for

nærværende Tid kun har 2 Classer, Disciple af forskjellig Al-

der, Fremgang og tilkommende Bestemmelse maae være sam-

lede, og Foredraget kan derfor kun lidet nærme sig det aca-

demiske, men er i det Hele kun en Skole -Underviisning. —
Efter Alt dette skulde man vente, at Videnskabelighedens

Tilstand blandt Præsteskabet paa Island var langt ringere, end

den dog er. De theologiske Discipliner ere af den Beskaffen-

hed, at, naar fi5rst den fornbdne Grundvold er lagt ved philo-

logiske Forkundskaber og nogen videre Veiledning, Meget kan

udrettes ved Selvstudium, og til dette mangler Lysten i Al-

niindelighed ikke hos Islænderne, naar de kun kunne forskaffe

sig de nødvendige Hjælpemidler. Maaskee var det efter Om-
stændighederne det Onskeligste, dersom der kunde skaffes

Udveie til at forsyne Præsterne i Island med gode theologiske

Værker; men ogsaa dette har store Vanskeligheder, efterdi,

dersom endog Bibliotheker kunde anlægges paa nogle Steder

1 Landet, hvormed en Begyndelse allerede er skeet, disse dog,

efter Landets Beskaffenked, ikkun vilde kunne benyttes af de
faae Nærmestboende. — Saafremt der, efter hvad ovenfor aller-

underd. er andraget, ved Opførelsen af et Jordhuus for Oeco-
nomus kunde vindes Plads til en Læsesal mere i Skolen, og
derved til at oprette en tredie Classe, da vilde ogsaa Noget
vindes for en grundigere og mere udvidet Underviisning i de

theologiske Discipliner. Skulde der gaaes videre, da maatte

eget Seminarium for tilkommende GeistUge oprettes, hvorved
disse da ogsaa burde erholde Veiledning i at prædike og ea-

techisere, men hertil fattes alle Midler. Skulde Lectoren i

Theologien endnu fremdeles vedblive at være Skolens Bestyrer

og Lærer i vigtige Discipliner i Skolens overste Classe, da
vilde han ikke have Tid til at foredrage de theologiske Viden-
skaber i nogenledes tilbbrligt Omfang. Skulde derimod Lec-
toratet adskilles fra Rectoratet, da maatte der kunne forskaffes

40*

I
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1831. særskilt Linning og Bolig fot Lectoren. Videre maatte en

11, Januar. Læsesal tilveiebringes, og hertil vilde udfordres en ny Byg-
" ning. Den anonyme Forfatter foreslaaer vel, at anbringe

Læsesale paa Skolebygningens Loft, men dette vilde næppe

være gjbrligt, - da Soveværelserne allerede findes her, og Kulden

vilde udentvivl gjore disse Læsesale ubrugelige- Da fremdeles

de theologiske Studerende i dette Tilfælde maatte opholde sig

eet eller to Åar længere ved Skolen, saa maatte der skaffes

Bolig og Underholdning til dem, efterdi cle ikke ere i Stand

til at underholde sig selv. Endelig vilde uden Tvivl adskillige

Misligheder fremstaae ved et saadant længere Samliv mellem

de ældre Studerende og Skole -Disciplene. Til at anlægge et

theologisk Seminarium paa et andet Sted i Landet fattes endnu

mere al Evne. — Hvad de andre af Forfatteren i Forslag

bragte Discipliner angaaer, da har Khre Moltke erindret, at

en utilstrækkelig Underviisning i Lægevidenskaben ofte for-

anlediger mere Skade end Nytte 5 at Præsterne allerede lære

Vaccinationen hos Landphysikus, og at denne, ved indtrædende

Epidemier, uddeler Lægemidler, med Anviisning til sammes

Anvendelse, til Præsteskabet, Lægevidenskaben kan ikke læres,

hvor der ikke findes Hospitaler ; Naturvidenskaberne ikke, hvor

der ikke haves Samlinger af Naturalier og af physiske Instru-

menter,- Underviisning i Handelsvidenskab og Oeconomie er

ikke saa nfidvendig for Mange, og det deraf, der ved en saa-

dan Læreanstalt, som den foreslagne, kunde foredrages, vilde

dog blive hoist utilstrækkeligt. — I Henseende til disse Di-

scipliner, for hvilke det ogsaa for det meste vilde være umu-

ligt i Island at finde dueUge Docenter, er det sikkert langt

tjenligere, at Adgangen til at studere dem ved Læreanstalterne

i Khavn lettes for de Islændere, der ville opoffre sig dertil.

Og herfor er allerede ved flere Bestemmelser allern. draget

Omsorg. Ligesom efter det seneste Reglement for Communi-

tetet, af 30. Julii 1818, de fra Island hidkommende Studerende

fremdeles ere privilegerede til umiddelbart efter Examen Artium

at erholde Communitets-Stipendiet, saaledes have ogsaa, efter

allerh. Resol. af 14. Januar 1803, tre islandske Studenter, som

lægge sig efter Medicin og Chirurgie, for i sin Tid at udOve

samme i deres Fodeland, Adgang til i 3 Aar at nyde dobbelt

Communitets- Stipendium, 2 Rbd. Sblv ugentlig, og fri Bolig

paa Regentsen, samt desuden 30 Rbd. Sciiv aarlig af Fonden

ad usus publicos. Endvidere er ved allerhciieste Resolution af

23. Januar 1817 fra sidstmeldte Fond allern. udsat et treaarigt
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Stipendium af 100 til 150 Rbd. Solv aarligen for en ung Is- ISSt.

lænder af særdeles udmærkede Evner, som her ved Univer- 1 1 ^ Januar
sitetet studerer enten Medicin, Chirurgie, Naturhistorie eller - —« v^-^-

Physik, med Hensyn til at anvende sine Kundskaber i sit

Fcideland. Dette Stipendium har endog eengang allern. været

forundt tvende islandske Studerende paa samme Tid.

Efter Alt, hvad i det Foregaaende er allerund. forklavet,

troér Directionen at turde for nærværende Tid indskrænke sig

til i lige Underdanighed at indstille: ,

Om Directionen maa bemyndiges til, efter at have ind-

hentet Betænkning fra Stiftsøvrigheden i Island, angaaende

Opfbrelsen af en Bolig for Oeconomus ved Bessested Skole

efter sædvanlig islandsk Bygningsmaade, hvorved da en Læse-

sal kunde vindes for Skolen, og en tredie Classe oprettes i

samme, samt hvorledes gymnastiske Oveiser kunde være at

indf(5re i bemeldte Skole, at brevvexle med det kgl. Rente-

kammer om Udredelsen af de Omkostninger, som derved maatte

foranlediges 5 samt: om forbemeldte Stiftsovrighed maatte hcires,

angaaende hvorvidt Examen Ibr de Privat-Dimitterede i Island

kunde være at bringe i Forbindelse med Final-Examen ved

den lærde Skole paa Bessested, og om der i denne Skole kunde

^ forskaffes de opvaktere Disciple Leilighed til at lære i det

mindste BegyndeJsesgrundene af det tydske Sprog; — hvor-

efter nærmere allerund. Forestilling om disse Gjenstande vilde

være at nedlægge til D. Maj*" allerh. Resolution. — Univers.

Direct. Forestillinger 1831, Nr. 1301.

Vi ville allernaadigst have Directionen bemyndiget
tilj efter at have indhentet Betænkning fra Stiftscivrig-

heden i Island angaaende OpCorelsen af en Bolig

for Oeconomus ved Bessestad Skole efter sædvanlig

islandsk Bygningsmaade, hvorved en Læsesal kunde

vindes for Skolen og en tredie Klasse oprettes i samme;
samt hvorledes gymnastiske Oveiser kunde være at

indfore i bemeldte Skole, at brevvexle med Vort

Rentekammer om Udredelsen af de Omkostninger, som

derved maatte foranlediges. — Ligeledes bifalde Vi

allernaad., at ovennævnte Stiftsovrighed maa hores, an-

gaaende hvorvidt Examen for de Privat-Dimitterede i

Island kunde være at bringe i Forbindelse med Final-

Examen ved den lærde Skole paa Bessestad, og om der
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1831. i denne Skole kunde forskaffes de opvaktere Disciple

rrT"^"*^ Leilighed lil al lære i det mindste Begyndelsesgrundene

af 'det tydske Sprog.

Naar Directionen derefter om ovenanforte Gjen-

stande for Os nedlægger nærmere allerund. Forestilling,

vil Directionen tillige have allerund. at fremlægge en

Grundtegning af Bessestad lærde Skoles Bygning. —
Kitibenhava dea 11. Januar 1831,

15. Januar. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene samt Landsoverretten paa Island^ ang.

. Udvidelse til Island af Anordninger fra 1829.

Khavn den 15. Januar 1831. — Canc. s. Departem.
V

Brevb. 1831, Nr. 171—175.

Ved indsluttet at fremsende et Exetnplar af hver

af de igjennem dette Collegium i Aaret 1829 emanerede

almindelige Anordninger, skulde Gancelliet tjenstl. ud-

bede sig (Tit.) Betænkning behageligen meddeelt, om

og hvorvidt nogen af bemeldte Anordninger maatte

ansees passende til, enten uden videre eller i al Fald

med visse Modificationer, at gjores gjeldende paa Is-

land. — Det kongel. Danske Gancelhe den 15. Januar

I83I.

25. Januar. Gancellie - Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. Behandlingen af Delinquenters Boer
Khavn den 25. Januar 1831. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1831, Nr. 294. — Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831,

S. 27—28.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af£24. August

fj A. henstillet til dette Coilegii Resolution, hvorledes

der bliver at forholde med Behandlingen^af Delinquen-

ters Boer, samt hvorvidt vedkommende Retsbetjent
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maatte være berettiget til i disse at beregne sig Salair 1831.

efter de for Skiftevæsenet i Almindelighed gjeldende „r^T'^*^'

Anordninger.

Foranlediget heraf skulde Cancelh'et tjenstl. tilmelde

Dem, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjorelse, at, om der endog, uagtet Boeslods- Straffens

Afskaffelse, maatte være Anledning til i enkelte Tilfælde

at lade de Paagjeldendes Gods sequestrere, forsaavidt

de ikke, overeensstemmende med bemeldte Reskripts

§ 2, maatte kunne stille Borgen for Sagens Omkost-

ninger, skjdnner Gancelliet dog ingen Grund til, at Boet

derefter tages under formelig Skiftebehandling, hvorimod

vedkommende Foged, efter Afsigelsen af den endelige

Dom, og forsaavidt saadan i Dommen maatte være

hjemlet, har, foruden at besorge Straffen fuldbyrdet,

paa Embeds Vegne at gjore Execution hos Domfældte,

saavel for Sagens Omkostninger som for den den pri-

vate Fornærmede hos den Skyldige tiikjendle Erstatning,

ved hvilken Leilighed Fogden, skjondt han ifolge Sportel-

Reglement af 10. Septbr. f. A. ^ 28, intet Gebyr kan

fordre for selve Executions-Forretningen, maa være be-

rettiget til at beregne sig sædvanligt Auctions-Salair for

Godsets Uealisation. — Det kgl. Danske CancelUe den

25. Januarii 1831.

Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra ^ Febr

Medio Mai 1831 til samme Tid 1832. Frederiks-

gave den 2. Februar 1831. — islandsk: Onginai-

Gjenpart i det islandske Departement^ trykt som Schema paa

et Halvark i Folio, og Tallene udfyldte ved Udfærdigelsen 5

jevnf. Sig. Hansen: ^^Um verBlagsskrår" i ^^Skyrslur umlands-

hagi" I. 2, 234 S.

GAPiTUts-TAXTi fyrirNor&ur-Mula.ogSu&ur-Mdla syslur

i Islands austur-amli, gildandi fra mibju Maji månafear

1831 til somu ti&ar 1832.
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1831.

2. Febr

Gapitelstaxt for Oster-Amtkt.

Nafnver^). å landsvisu hdr. er {>vi 1 al.

A. Nr. 1

— 2

— 3

— 4

— 6

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10^

— 11

— 12''

— 13

C. Nr. 14

— 15 . . : . . .

— 16

— 17 ..... .

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22 ..... .

— 23

— 24^

— 25

— 26

E. Nt. 27 . « • • •

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 83

« • «

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

21 46 72 21 46 72 17

3 30 ya 19 87 16

4 19 25 18 20

3 25 26 8 21

2 187a 26 30 21

3 3 24 24 19 72

1 91 19 46 1572

16 36 Va 16
ny« 1 /

36 72 13

12 61 16 81 Va 1372

1572 19 36 1572

1372 16 84 1372

• 1572 19 36 15 72

1572 19 36 15 72

• 23 7
Y y^

18 672

• 16 10 H 8

23 7 18 572

6 7 48 6

* 47 7i 9 86
A
8

69 10 75 872

* 2772 34 36 2772

21 26 24 21

4 24 19

3 47 72 20 93 17

3 56 72 21 51 17

3 11 18 66 15

3 11 18 66 15

1 10 16 54 13

1 20 18 12 1472-

1 18 7« 17 8572 1472

1 15 » 12

4 8272 19 42 1572

4 24 3 19

2 89 17 54 14

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfbrte i Capitelstaxten for

Norder-Amtet 16. Januar 1826 (ovenf. S. 2—4). Coursen

uangivet.

hvit ull, vel {)vegin.

*') Btrt smjOr, vel verkaft.

*) småfiskur.
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Naftiverb. å landsvisu hdr. er{)vilal. 1831.

2. Febr.
Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 34 . . . . . . 2 12 17 n 13'/.

— 35 • • . . 1 46 17 78 14

2Va 18 15 14 Vi

— 37 ... . 6 15 12

Nr. 38 . . . . . . 2 24 13 48
H

11

o4 1 A 1 A 111/il /'i

83 34 42 27 '/a
•

- 41 . . 57 28 48 23

— 42 » ... 84 17

85 17
L

Me&alverb å hverju hundraBi og hverri alin i fyr-

tdldum landaurum verfeur:

Eptir Litr. A, e&ur i fri&u 21.74 HVa
— B, — i'ullu, smjoriogtélg 18.72 15

— C, — ullar tévinnu ... 14.14 11

— D, — fiski . 20.74 Va 16Va

E, — l^si 16.86 ISVs

— F, — skinnavoru .... 18.41 UVa

En me&alverba summa alira landaura, skipt mefe 6,

synir mebalverb allra me&alverba

[hdr.] 18 Rbd. 44 Sk. [og alin] 14V2 Sk.

Frederiksgåfu l^ann 2. Februarii 1831,

Johnssou. Eplir conslilution

H. Thorlacius.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords ^ Febr.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1831 til

samme Tid 1832. Frederiksgave den 2. Februar

1831. —. Islandsk: Original-Gjenpart i det islandske De-

partement, trykt som Schema paa et Halvark i Folio, og Tallene

udfyldte ved Udfærdigelsen
3 jevnf. Sig. Hansen: «Um ver&-

lagsskråc" i „Skyrslur um landshagi" I. 2, 234 ff.

'} dagsverk um heyslåttavtimaun.

i
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1831. Gapitulstaxti fyrir Hiinavatns og Skagafjar&ar syslur

2. Febr. ( Islands nor&ur-amtij gildaridi fra miSju Maji inåna&ar
^'"^^^^

1831 til somu Iftar 1832.

X Nafnverb. å landsvisu hdr. er{>vilal.

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk. Rbsk.

64 16 64 137a

6 12 36 10

30 21 12 17
J

25 18 8 1472

5772 19 18 157a

95 15 88 127a

37 13
•

82 11

. . . 10 20 10 20 8

9 • • • . . . 7 1 9 33 Va 7Va
_ /X

11 Va 14 36 117a

9 11 24 9
V n

972 11 84 972

12 15 1) 12

lo 7a 4 81 4
V bl

11 6 84 572

16 5 11 4
4 - --- - jI

4 5 1)

•

4

34 7-2 7 18
— i

5 72

4972 7 70 V2 6

21 26 24 21

— 21 . . . 10 12 48 10

Nr. 22 . . . . . . 2 67 16 18 13

— 23 . . . 2 4672 14 87 12

69 72 16 33 13

1772 13 9 1072

— 26 . . . . . . 1 89 11 54 9

Nr. 27 , . . « • ^ 94 14 66 11 Va

9 16 39 13

'3 Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Taxten for Norder-

Amtet 16. Januar 1826 (ovenf. S. 2—4). Coursen uan-

givet.

^) hvi't uU, vel I)vegin.

surt smj5r, vel verka&.

*3 sjdvetlmgar.

3 småfiskur.
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Nafnverb. a landsvisu hdr. er {)vi 1 al. 1 831

.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. • -^i-

E. Nr. 29 1 15 7'A 12 2.^ F^br.

— 30 1 12 16 84 137«

F. Nr. 31 3 48 14 » U
— 32 .2 55 25 42 12 'A

— 33 2 12 12 72 10

— 34 ..... . 1 8OV2 14 68 12

— 35 1 18 14 24 li '/i

— 36 2 11 12 66 10

— 37 » 4 10 » 8

G. Nr. 38 1 76 Vi 10 75 S'/a

— 40 ...... 1 32 16 n 13

— 41 . 52 26 « 21

— 42' » 50 'A » » 10

— 43 » 67 V2 » » 13 'A

Me&alverb å hverju hundra&i og hverri alin I

fyrt()Idu[n landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, efeur i fri&u ...... 15.19 . 12

— B, I ullu, smjori og télg 13.12 IOV2

~ C, ullar tovinnu . . . 9.40V3 7Vs

— D, - fiski ' 14.40 11 Ve

— E, - \jsi 15.73 12V«

— F, - skinnavoru .... 13.39 IOV2

En mefealver&a summa allra landaura, skipt me& 6,

synir me&alver& aj^lra me()alver^)a

[hdr.] 13 Rbd. 53 Sk. [og alin] Il Sk.

Frederiksgåfu t)ann 2. Februar 1831.

Johnsson. Eptir constitution

H. Thorlacius,

Capitelstaxt for Oefjords og Norder Sysseler 2. Febr

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1831 til samme

Tid 1832. Frederiksgave den 2. Februar 1831. —
Islandsk: Original-Gjenpart, trykt som Schema paa et Halv-

eitt dagsverk um heyslattartfmann.
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1831, ark i Folio, og Tallene udfyldte ved Udfærdigelsen, i det is-

2. Febr, landske Departement
j
jevnf. Sig. Hansen: „Um ver&lagsskrår"

^""^^^
i „Skj^rslur um landshagi" I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Eyjafjar&ar og Nor&ur syslur i

Islands Nor&ur-amti, gildandi fra mi&ju Maji månabar

1831 til somu ti&ar 1832.

Nafhverb. å landsvisu hdr. er ^vi 1 al.

D.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Nr. 1» . . . . . 15 41 15 41 127-2

2 . . . . . . 2 Wil 12 63 10

3 . . . . . . 2 63 15 90 12 V:

4 . . . . . . 2 16 92 13 7«

5 . . . . . . 1 48 18 6 14 Va

6 . . . . . . 2 13 17 8 1372

7 . , . . . . 1 29 13 2 107a

8 . . . . . . 11 70 '/a 11 70 97a

9 . . . . . . 9 13 12 17 9Va

Nn 10^ , . . . . - 12 "A 15 60 127a

— 11 . . . . . . . 10 12 48 10

— 12^ . . . . . i 9 11 24 9

13 . . . 12 Va 15 60 127a

Nr. 14. . . 17
'A 5 45 472

15 . . . 13 8 12 6 7a

16 . . . 18
'A 5 75 472

17^ . . 5 6 24 5

18 . . . 44 9 16 772

19 . . . 5972 9 2872 77a

20 . . . 19 ^3 72 19

21 . . . 14 17 48 14

Nr. 22 . . 11 » i

23 . . . . . . 2 27 13 66 11

24* . . ... 2 19'/2 13 21 10 7i

') Rubrikkerne ere fuldstændig anforte i Taxten for Norder-

Amtet af 16. Januar 1826 (ovenf. S. 2 — 4). Coursen

uangivet.

hvft ull, vel fvegin.

^3 silrt smjSr, vel verkaft.

sjévetlingar.

småfiskur.

1
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Naftiverb. å landsvisu hdr

Rbd.

Nr. 25 2

— 26 1

E. Nr. 27 1

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31 3

— 32

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37 ,

G. Nr. 38 ,

— 39 .

— 40

— 41 ,

— 42'

— 43

9

Kbsk.

1

77

24

93

91

93

37 V2

26

94 Va

52

7

94

4V2

71

1772

55

38

53 '/2

70 Va

Rbd,

12

10

18

14

14

14

13

13

11

12

12

11

11

10

7

18

19

Rbsk.

6

78

72

58 Va

21

58 '/s

54

60

87

32

84

84

24

42

28

84

erfvi 1 al

Rbsk.

sy.

15

11 'A

11
'A

11

11

u
9V2

10

10

9ya

9

sy^^

6

15

15

10 y^

14

1831.

2. Febr,

Me&alver& å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

^^Idum landaururn ver&ur:

12

11

10

12Va

10

Eptir Litr. A, ebur i fri&u 14.75V«

— B, i ullu, smjeri og t61g 13.72

— C, — ullar lévinnu . . . 10.64

— D, — fiski 12.42V2

— E, — l^si ,
15.52V2

—
• F, — skinnavoru .... 12.47

En me&alver&a summa alira landaura, skipt me& 6,

s^nir mebalverS allra me6alver^)a

[hdr.] 13 Rbd. 27 Sk. [og alin] 10 Ve Sk.

Frederiksgåfu ^mm 2. Februarii 1831.

Johnsson. Eplir constitution

H. Thorlacius.

') dagsverk um heyslåttarh'mann.
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<83i- • Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1831 til samme Tid 1832. Reykjavik den 3. Februar

1831. — Islandsk: Original-Åftrykj besOrgetpaa offentlig

Bekostning, Yi&eyjar klaustri 1831. 2 Blade i d*"*. , hvoraf

Exemplar i det islandske Departement. Jevnf. Sig. Hansen:

(jUm verblagsskYår" i „Skyrslur um landshagi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjar^iar, Gullbringu og

Kj6sar, Arness, Rångårvalla, Veslmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells s^slur, samt Ueykjavikur kaupstab, i

Islands subur-amti, gildandi fra mi&ju Maji måna&ar

1831 lil somu tiSar 1832.

NafnverS. å landsvisu hdr. er {>vi 1 al.

Kbd. Hl)sk. libsk. libsk.

A. Nr. . . . 16 63 16 53 13

2 . . . , . . 2 27 13 73 11

3 . , . . . . 3 33 20 6 16

34 18 80 15

56 19 II 15

6 . . . . . . 2 16 17 32 14

7 i . . . . . 1 44 « t

57 10 57 8

20 9 59 772 ,

B. Nr. 10 . . . . . . » 16 20 16

1372 16 84 1372

1373 16 84 1372

1572 19 36 157«

C. Nr. 14 . . . . . . » 22 72 i

»
- 15 . . . 167-i 10 30 8

297^

5 9 36

62 ff

1 »

33 » t

23 V-z tt t >

D. Nr. 22 . . . . . . 2 84 17 47 14

71 16 42 12 7»

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfdrte i Capitelstaxten for

SOnder-Amtet 10. Febr. 1826 Lovenf. S. 9— 12, jevnf. 16.

Febr, 1827, S. 144—145). Coursen uangivet.
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Nafnverb. a landsvisu hdr. er [ivi 1 al.

* •
D. Nr. 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— SO

P. Nr. 31 5

— 32

— 33

— 34

— 35
' — 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

« 4 « • •

40

41

42

43

Rbd, Kbsk. Rbd. Kbsk. Rbsk.

2 34 14 12 11

2 12 51 10

2 48 15 1) 12

1 40 21 24 17

1 - 4lV-i 21 54 17

1 35 22 63 18

1 40 21 24 17

5 56 V2 22 34 17 Va

4 21 Va 22 34 1773

3 32 20 n 16

2 57 Va 20 76 1672

1 74 V2 21 66 17

3 19 69 1572

5 12 48 10

2 28

» 79

2 Vh
1 3

B 55 V2

69 V2

Me&alverc) å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

l<ilclum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, e&a frftu 15.69

— B, — ullu, smjeriogtélg 18.27

— G, — ullar låvinnu . . . 9.81

— D, — fiski 15.11

— E, — I^si 21.65

— F, — skinnavOrum . . . 19.55V2

12Vo

14Vss

8

12

17

15V2

En me&alver&a summa allra landaura, skipt me& 6,

gjorir hofu&mebalver& allra mebalver&a

[hdr.] 16 Rbd. 67 Sk. [og alin] 13 Sk.

I)egar mela skal fyrtalda landaura til hundra&s, ver&ur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vi& hundrab:

eins 6 ær, lo&nar og lembdar, i fardOgum;

li'ka 6 sau&ir J)révetrir og eldri å haust;

4831.

3. Febr,
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^831. Eptir Lilr. Å: enn 8 sau&ir tvævetrir eins,

'^p^^ eba 12 veturgamlir,

e&a 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, i fardOgum;

enn J)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, e&a

hundra&s, svo a5 IVs ver&s hennar

gjOrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjér&iingar afullu, smjori e&a télg

hundrab.

— C: — 60 p(5r eingirnissokka, e&a 180 pSr

sjévetlfnga, hundrab.

D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F; 4 fj6rbiingar nautaskinna, hundrab;

eins 6 fjérbiingar af kiia-, hrossa-

' og sela-skinnura; 8 fjérbiingar saub-

skinna og 12 fj6rbdngar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Reykjavik l)ann 3. Februarii 1831.

L Krieger. Steingrimur J6nsson.

8. Febr. Directioiieil for Universitetet og de lærde

Skolers Slcrivelse til det philosophiske Fakultet,

ang. Angivelse af Hebraisk ved anden Examens

forste Deel. Khavn den 8. Februar 1831. —
Univ. Direct. Copieb. 1831, Nr. 108.

Efter at have modtaget den af det philosophiske

Fakultet under 1. d. M. meddelte Betænkning, tillader

Directionen, at Studiosus L(auritz) Sivertsen, uagtet han

ikke til Examen Artium har angivet Hebraisk, maa, efter

at have bivaanet Prof. Hohlenbergs Forelæsninger over

dette Sprog, ved den næst forestaaende forste Deel af

den philosophiske Examen lade sig prcive deri i For-

bindelse med de civrige Fag, som benhore til bemeldte
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8. Febr

UniY. Dir. Skriv. ang. Hebraisk. 641

Examen, dog uader den Betingelse,' at han til samme 1831.

Tid prøves i det Pensum af Hebraisk, der udfordres

til Examen Artium.

Dette meldes tjenstligst det philos. Fakultet til be-

hagelig Underretning og til Bekjendtgjcirelse for Studiosus

Sivertsen. — Den kongl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 8. Februar 1831.

Cancellie-Circulaire til samtlige Overovrigheder, 12. Febr.

srjg. Bekjendtgjorelser af Appelstævninger i cri-

minelle Sager. Khavn den 12. Februar 1831.

—

Antages at være sendt ogsaa til Island til Efterretning, og op-

tages derfor her, saavel som paa Grund af dets almindelige

Indhold. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 485. Canc.

2. Depart. Brevb. 1831, Nr. 447—458. Original- Aftryk som

»Circulaire", paa et Halvark 1 4*°. Colleg. Tid. 1831, S. 142.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831, S. 42.

For at den Standsning i criminelle Sagers Forfølg-

ning, som stundom kan være en Folge af, al deslige

Sagers Indstævning for hbiere Ret, efler den paa ad-

skillige Steder brugelige Fremgangsmaade, foranstaltes

forkyndt for de ved de underordnede Retter brugte

Aktorer og Defensorer, for Fremtiden kan undgaaes,

skulde Caneelliet tjenstl. tilkjendegive (Tit.) til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, at det, i Hen- ^

hold til Forordn, af 3. Juni 1796 § 35, sammenholdt
.

oied allerh. Reskript af 28. Februar 1800, ikke ansees

fornødent, at de omhandlede Sagers Indstævning for

hciiere Ret forkyndes for bemeldte Aktorer og Defen-

sorer, da disses under Sagernes Behandh'ng brugte

Forhold, uden saadau Forkyndelse, af vedkommende

Overdomstole i det Hele kan lages under Paakjendelse,

Det kgl. Danske Gancellie den 12. Februar 1831.

Capitelstaxt for Vester-Åmtet fra Medio Mai 15. Febr.

1831 til samme Tid 1832. Vester-Anat. 15. Februar

IX. n 41



642 Capitelstaxt for Vkster-Amtet

1831. — Islandsk: Original - Aftryk hos Schultz, trykt

Febr. som Schema. Tallene udfyldte ved Udfærdigelsen. Et Exem-

plar i det islandske Departement, 4 Sider i 4*<». Jevnf. Sig,
w

Hansen : „Um ver&lagsskrår" i ^^Skyrslur um landshagi å Is-

landi" 1. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir M^ra oe; Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Barbastrandar, Isafjar&ar og Stranda syslur

1 Islands vestur-amti, gildandi fra mibju Maji måna&ar

1831 til s(5mu tf&ar 1832.

"Vdru og aura Naftiver6. å landsvisu hdr. er{>vilal.

tegunciir. Kbd,
V ^ ^ ^

Kbd, Kbsk. Kbsk.

XT« 1 1 OA 47 47 lo

O Q 1 Qlo 9 1 A14

Q Å
> , . 4 DO OA J /

j o V »4 75i Al)

o
i SS4 1 o ly

o o7 oo
j24

1 A19
ry 1 oo % »

Q 1

9

19 o/ IAlU

Q Q oo lu

iNr. lU « .
IQ OU 10 /3

13 16 24 13

15 18

20

72

>

15

1616

Nr. 14 . . . 1 «

14 8 72 7

— 16 . . . 30 » t

17 . . . 5'/. 10 30^

45

1 1 1

— 20 . . . 26 » »

'— 21 . , 21 Q Jl

Nr. 22 . . . 30 19 84 16

23 . , . . . 2 , 86 17 36 14

24 ... , . . 2 53 15 30 12'/4

22 13 36 10V3

49 15 6 12

O Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 20. Febr. 1826(ovenf. S. 12— lo). Coursen

uangivet.
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VBm og aura Nafnverb. å landsvisu hdr. erfvilal. 1831.

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbak. Rbsk. 15, Pebr.
E. Nr. 27 . 1 28 19 36 15 '/a

— 28 . 1 39 21 9 17

— 29 . 1 32 20 n 16
r

— 30 . 1 28 19 36 1572

F. Nr. 31 . 4 7 16 28 13

32 • > • » . 3 6 . .

— 33 , 2 36 » .

— 34 . 2 17'/. . , .

— 35 , 1 64 » . »

— 36 , 2 58 » »

5V4

49 ...
— 39 m 29 » * >•rwX' mm m

— 40 . . . . 1 73'/.

— 41 84 > .

53 » . »

84 . . . .

M elbal ve rb å hverju hundrabi og hverri alin i
e

fyrlbldum landaurum ver&ur:

Eptir Litr, A, eba fri&u 20.22 16

— B, — ullu, smjori og t61g 18.57 15

-- C, — ullar tévinnu . . . 9.51 T^/s

~ D, — fiski ........ 16.19 13

E, — l^si 19.92 16

~ F, — skinnavcirum . . , 16.28 13

En me&alverba summa allra landaura, skipl me& 6,

gjCrir hb fubm e&alver& allra mebalverSa

[hdr.] 16 Rbd. 77 Sk. [og alin] 13V2 Sk,

t>egar meta skal fyrtalda landaura Ul hundra^)s, ver&ur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vi& hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, IfardiJgum;

Hka 6 saubir t)révelrir og eldri å haust;

enn ]Då 8 saubir tvævetrir eins,

, eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

41*
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1831. Eptir Litr. A: Piilshestur 5 til 12vetraeiDS, ffardogum:

^"tTT^ enn bå hryssa a sama aldri, 90 ålnir, e&a

hundrabs, svo IV3 verfes hennar

gjbrir bundrab.

— B: gjora 12 fj6rMngar af ullu, smjCri eba

télg, hundrab.

— C: — 60 por eingirnissokka, eba 180 pbr

sj6vetlfnga, hundrab.

— D : — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 poltar l^sis, hdr.

— F: — 4 fj6rbiingar nautsskinna, hundrab.

Islands veslur-amts cont6ri, {)ann 15. Februar 1831.

Beseiling;. Khavn den 23. Februar 1831. —
I Rentekammerets Forestilling 15. Februar bemærkes, at den

Tilladelse for Spekulanthandlere til direkte at beseile Vest-

mannbeme, som vav givet ved Kesol. 27. Febr, 1828, vav ud-

Itiben med Aaret 1830. Tilladelsen var dog kun benyttet af eet

Skib i Sommeren 1829, men ved samme Tid var Handelstedet

kommet over i en anden Kjcibmands Eie, og en anden KjHb-

mand havde anlagt Handel der. Sysselmanden foreslog at

give Vestmannberne KjObstadret, ligesom fdr 1807, hvorimod

Amtmanden foreslaaer, at Beseilings- Tilladelsen skulde for-

længes paa 3 eller 5 Aar. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1831, Nr. 38.

Vi tillade allern. de Spekulanihandlere, som op-

sende Skibe til Island, fremdeles i 3 Aar at beseile det

autoriserede Udliggersted Vestmanncie under Sonder-

Amtet sammesteds, uden Forpligtelse til forinden al

anl(jbe nogen af Islands Kjcibstæder. Og bliver det

da efter den Tids Forlcib at tage under nærmere Over-

veielse, hvorvidt Vestmannoe, efter Sysselmandens ind-

bemoldte Forslag, igjen bor tillægges Kjobstads-Rettig-

heder, eller hvilken anden Foranstaltning i nærværende

Thorsteinson. Gubmundur J6nsson.

23. Febr. Resolution ang. Vestmannoernes

å
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Henseende maatte være hensigtsmæssig. — KjObenhavn 1831.

den 23. Februar 183M. ^i:^^^
23. Febr.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- 26. Febr.

amtmand og Biskoppen over Island, ang. Hrana

Præstekalds Afgift af Jorden Thorarenstader.

Khavn den 26. Februar 1831. — Canc. 3. Dep.

Brevb. 1831, Nr. 638—639. Algreen-Ussings Reskriptsamling

1831, S. 72—73.

Hr. Stiftamtm. og D, Hcjiærv. have under 16. Seplbr.

f. A. tilstiilet Gancelliet et Andragende fra Sysselmanden

for Arnæs Syssel, Sveinbjbrnsen, angaaende Hrunamanna

Reps FalLigvæsens formeentlige Ret til: af Sognepræsten

til Hrune, som Beneficiarius af Gaarden Thorarenstader,

ifOlge en af en afddd Arnstein i sin Tid oprettet testa- .

mentarisk Disposition, at erholde aarligen 2 Merkur eller

96 Alen, enten in natura eller med Penge efter Oapi-

tulstaxten, istedetfor at de siden 1804 ere betalte med

Penge efter en ældre Evaluation, som anfcires at have

udgjort 3 Rd. 18 Sk. Dansk Gourant i Skillemynl, eller

') Rentek. Skriv. 26. Marts 1831 til constitueret Stiftamtmand

Krieger, hvorved denne Resolution meddeles til Efterret-

ning og Bekjendtgj oreise, med Anmodning om i sin Tid

at indhente Underretning fra Sysselmanden, angaaende

hvilke Skibe der i disse 3 Aar have benyttet Tilladelsen,

samt derefter enten med Efteraars-Skibene 1833 eller med

Postskibet 1834 at meddele Kammeret Betænkning om,

hvorvidt Vestmanncierne efter ovennævnte Tids Forlfib

igjen bor tillægges Kjobstæds Rettigheder, eller hvilken

anden Foranstaltning i nærværende Henseende maatte være

hensigtsmæssig. Som Grund for, at Kjbbstædrettighed

blev frataget Vestmannoerne ved Plakat 22. April 1807,

angives, at Handelen der var aftaget, saa at der paa den

Tid kun fandtes et Under -Etablissement, tilhørende en

Handlende i Reykjavik. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 684.
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1831. nu i Rigsbankpenge Repræsentativer, naar 60 Sk. Dansk

26. Febr, Gourant beregnes til 1 Rbd., 5 Rbd. 9 Sk. aarlig.

Efter i denne Anledning at have brevvexlet med

det kgl. Rentekammer, skulde Cancelliet tjenstligst yttre,

at uagtet det efter de tilvejebragte Oplysninger maa

ansees afgjort, at der af den omhandlede Gaard ifblge

den oprindelige Bestemmelse skulde ydes 2 Merkur til

fattige Mænd blandt de næstbeslægtede af Arnsteins

Æt, for hvilke senere er substitueret de Fattige i Ytre-

Rep i Almindelighed, og man derfor ikke, saaledes som

det, efter daværende Stiftsøvrigheds Resolution af 16.

Febr. 1804*, synes at have været Tilfældet, burde have

ladet det beroe paa, om nogen af denne Æt meldte

sig om Understottelse. hvorimod det, forinden den gaves

en mere udstrakt Anvendelse, med Noiagtighed burde

været undersogt, om Nogen af hiin Slægt endnu exi-

sterede, finder Cancelliet dog, da denne Anvendelse nu

engang er hævdet ved lang Sædvane i Aarenes Lob,

'3 den paaberaabte Stifts{3vrighedens Resolution, i Form af

en Skrivelse til Provst Torfi Jonsson, Præst til Hruna, lyder

som fblger:

(^Pro memoria. Saa længe der ingen fremkommer af

Arnsteins Æt, der, ifSlge Biskop Wilchins allern. autori-

serede Kirkestol er berettiget til at nyde de 2 Merkur af

den Hruna Kirke tilhorende Gaard Thorarinstaders Afgift?

bbr disse som forhen ydes til Ytre-hrepps Fattigkasse,

lavrigt henstilles til D. "Velærv. selv, enten De vil erlægge

fdrbemeldte 2 Merkur i Penge, eller underholde en af be-

meldte Reps Fattiglemmer saa længe fornævnte Penge

strække til hans Underholdning. Hvilket er Gjensvar paa

D. V.' Skrivelse til mig. Biskop Vidalin, af 13. Junii

f. A. — Lambestad den 16. Februar 1804.

Geir Vidalin.
Reikevig den 25. Junii 1804. /

Paa den i Vacancen lovbeskikkede

Stiftamtmands, Hr. Amtmand
Thorarensens Vegne,

Isl. Einarsen,

bestalter Assessor i Landsoverretten".

f
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efter Omstændighederne Intet at erindre imod, at det

har sit Forblivende ved denne Modification, saalænge,

indtil der maatte indfinde sig nogen Fattig, som kunde

legitimere sig at være af den oprindelige Testators Æt.

Hvad den omhandlede Afgifts Belob, eller Maaden,

hvorpaa den skal udredes, angaaer, bifalder Cancelliet

ligeledes, at det for den nærværende Beneliciarii Em-

bedstid raaa beroe ved den hidtil fra Aaret 1804 brugte

Betalingsmaade, saaledes, at den tilsvares med 3 Rbd.

18 Sk. S'6\w aarlig, med mindre Nogen af den Arn-

steinske Æt, dertil beretliget, forinden skulde melde

sig, da Afgiften i saa Fald strax bliver at erlægge efter

den oprindelige Bestemmelse, der maa antages at have

tilsigtet, al de omhandlede "2 Merkur eller 96 Alen

skulle svares in natura, hvorfor dog og nu Penge efter

Gapitulstaxten kan træde i Stedet.

Ved at tilmelde Hr. Amlm. og Deres Hciiærv. Oven-

staaende lil behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjcirelse, skulde Cancelliet fremdeles tilkjendegive, at

den oftnævnte Afgift ved indtrædende Vacance i Em-
bedet bcir bringes tilbage til den sidstnævnte Ydelses-

fnaade, som, da den haver været brugt i en tidligere

Periode, heller ikke kan ansees uforholdsmæssig til

Gaardens Afgrcide, og Cancelliet maa derfor tjenstligst

anmode Dem om, naar den nuværende Beneficiarius i

Embedet i sin Tid maatte afgaae, at foranstalte det i

denne Henseende Fornodne. — Det kgl. Danske Gaa-

<iellie den m. Februar 183P.

Rentekammer - Skrivelse til det kgl. Danske i Marts.

Cancellie, ang. Spiirgsmaalet om Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Anordninger fra Aarene

s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underret-

ning meddeles om det til Stiftsøvrigheden over Island af-

givne Svar. ' Canc. 3. Depart. Brevb. sst.
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^831. 1815 til 1819. Khavn den 1. Marts 1831. —
1. Marts. Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 554.

Ved at tilstille Kammeret de fra vedkommende

(ivrigheder paa Islaud indkomne Erklæringer, angaaende

hvilke af de i Tidslobet fra 1815 til 1819 incl. igjennem

det kgl. Danske Gancellie emanerede almindelige An-

ordninger, der, skjondt endnu ikke satte i Kraft i deres

respective Embedsdistrikter, kunde qualificere sig til at

udvides li! bemeldte Land, har velbemeldte Gancellie

under 28. August f. A. og 4. Januar d. A. behaget at

,
forlange Kammerets Betænkning med Hensyn til efter-

nævote Anordninger, om hvis Udvidelse til Island der

efter Cancelliets Formening kunde blive Sporgsmaal,

nemlig:

i) Plakat af 25. Januar 1816 om, at Lovbudene

angaaende fatalia appeilalionis for Fremtiden skulle

være uanvendelige paa Justitssager. — 2) Plakat af

28. Februar 181 li, hvorved Banktegn paa 2 Rigsbank-

skilling autoriseres til at gaae og gjelde i Danmark. —
3) Forordning af 28. August 1815, om en nærmere Be-

stemmelse angaaende Samfrændeskifter. — 4) Plak. af

' 11. April 1817, ang. døvstumme Borns behorige Under-

viisning. — 5) Plakat af 10. Februar 1818, ang, Ind-

kaldelse til Mode for Overovtigheder, og Mulkters Paalæg

i Udeblivelses-Tilfælde. — 6) Plakat af 3. Juni 1818,

hvorved fasts.æltes adskillige Forholdsregler, der skulle

iagttages ved Auctioner i Sterv- og Concurs-Boer. —
7) Plakat af 10. Juni 1818, indeholdende nærmere Be-

stemmelser af de i Forordn, af 27. Septbr. 1709 fore-

skrevne Regler med Hensyn til Skrifter, der ere for-

nærmelige for fremmede Staters Regenter. — 8) For.

af 31. Juli 1818, ang. saavel ældre som nyere Mynl-

sorter, der skulle bruges i alle rede Solv-Betalinger. —
9) Piakat af 31. Decembr. 1818, ang. Maximum af den

Pension, som nogen Interessent i den almindelige Enke-

kasse kan forsikkre sin eventuelle Enke.. — 10) Plakat
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af 19. Marts 1819, om Forbud imod, at Auclionsfor- 1831,

vallere lade sig Noget tilslaae ved Åuctioner, som de I'. Marts,

selv eller ved Andre lade afholde. — 11) Plakat af

'25. Juni 1819, ang. Inddrivelsen af. resterende Bidrag

til Fatligvæsenet m. m. — 12) Plakat af 23. Juli 1819,

ang, at de saakaldede privilegerede Fordringer i Con-

cursboer skulle nyde Fortrin for Underpant i rorligt

Gods. — 13) For. af 4. August 1819, om Forpligtelse

W at sorge for at frelse Skindode og Andre, som ere

i Livsfare. — 14) For. af 11. Aug. 1819, indeholdende

nærmere Bestemmelser ang. Mulkt for uncidig Trætte.

—

15) For. af 13. Oklobr. 1819, ang. Forandring i Rels-

pleien i de Sager, som efter offentlig Foranstaltning an-

Isegges imod Lovens Overtrædere. — 16) Forordn, af

20. Oktobr. 1819, om en summarisk Procesform i pri-

vate Sager, som angaae Fornærmelser i Ord og Gjerning,

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade ved det

IndsluUedes Tilbagesendelse tjenstl. at melde, al man
f^ied det kongel. Danske Cancellie er aldeles enig i, at

fornævnte Anordninger kunne gjores gjeldende paa Is-

land med de af Cancolliet til enkelte af bemeldte An-

ordninger foreslaaede Modificationer og nærmere Be-

stemmelser, hvorhos vi tillige, med Hensyn til Plakaten

11. April 1817, om dovstumme Bcirns Indbringelse

til Dcivstumme-Institutet i Kjobenhavn, maa bemærke, at

Kammeret af det tgl. Danske Cancellies behagelige Skri-

velse af 8. Januar d. A. har erfaret, at Sporgsmaalet om
Tilveiebringelsen af Midlerne til dovstumme Islænderes

^^'of'sendeise til bemeldte Anstalt nu er afgjort derved,

3t. Gancelliet har tilskrevet samtlige Amtmænd paa Is-

land, at Betalingen for saadanne Dovstumme, dersom
de hverken selv, deres Forældre eller andre Private

k-unne eller ville udrede samme, bor fordeles paa san;)t-

'»ge det respective Amts Fattigkasser.

Belræffende de bvrige i fornævnte Cancelliets Skri-

velse af 28. August f. A. ommeldte Anordninger, nem-
lig: Plak. af 21, Juli 1815, ang. Pasgebyrer; Forordn.
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1831. af 15. Jauuar 1817, ang. fatalia appellationis i Politie-

T^Ma/ts
Extrarets- Sager; Plak. af 2. Juni 1819, ang.

Udvidelse af Plakat af 2(). Aug. 1785, dens I. og 2. §,

til og at gjelde udenfor Kjcibenhavn; Plakaten af s. D.,

oin de Sager, der ere anticiperede til at foretages i

Hoiesteret; For. af 9. Juni 1819, om Straf for Hverving

til fremmed Tjeneste; For. af 20. Oktbr. 1819, at be-

troede Retsgebyrer og de dermed forbundne Afgifter

kan inddrives ved Udpantning: — da kan Kammeret

ligeledes ikke Andet end være fuldkommen enigt med

velbemeldte Cancellie i, at ligesom Sportelreglementet

for Island af 10. Seplbr. f. A. bestemmer det.Fornodne

med Hensyn til Plak. af 21. Juli 1815 og For. 20. Oktbr.

1819, saaledes maa og saavel de dvrige af fornævnte

Anordninger, som de flere Anordninger, Ovrighederne

have bemærket i deres afgivne Erklæringer, ansees

enten upassende eller overflodige for Island. — Rente-

kammeret den 1. Marts 1831.
E

1. Marts. Rentekammer Skrivelse til det kgl. Danske

Cancellie, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse til

Island af nogle i 1827 ndkomne almindelige

Anordninger. Khavn den i. Marts 1831. —

-

Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 555.

Ved at tilstille Kammeret de fra vedkommende

Autoriteter paa Island og Færoerne indkomne Erklæ-

ringer, angaaende hvorvidt enten ligefrem eller med

visse Modificationer, og i saa Fald hvilke, efternævnto

i L(5bet af Aaret 1827 igjennem det kgl. Danske Can-

cellie emanerede Anordninger kunde være at ^ore

gjeldende sammesteds, nemlig:

1) For. af T. Marts 1827, om Salair for Hoiesterets-

Advokaterne og Landsoverrets- Prokuratorerne i de Ju-

stitssager, hvilke de udf5re som. Actores. — 2) For-

ordning af 23. Marts 1827, hvorved Over5vrighederne

bemyndiges til at afgjc5re adskillige Sager, som hid-

til behOvede Afgjorelse i Gancelliet. — 3) Forordning
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af 23. Marts 1827, hvorved Biskoppen bemyndiges til 1831.

at bevilge nogle Undtagelser fra Confirmations- Anord- l- Marts,

ningerne. — 4) For. af 30. Marts 1827, om Landsfor-

viisningsslraffens Ophævelse. — 5) Plakaten af (i. April

1827, ang. en nærmere Bestemmelse i den ved For. af

10. Juli 1795 § 55 foreskrevne Befaling til Porligelses-

commissionerne, samt ang. Klagerens Udeblivelse ved

bemeldte Gommissioner, — (>) Plak. af 24. April 1827,

ang. Afsoningen af Boder under 1 Rbd. Scilv. — 7)For.

af 23. Mai 1827, indeholdende nærmere Bestemmelser

tned Hensyn til Ægteskaber, som indgaaes efter er-

hvervet Skilsmissedom. — 8) For. af 7. Juni 1827, ang.

adskillige Forholdsregler for Betryggelse for Umyndiges

og andre under ofTenllig Bestyrelse eller offentlig Tilsyn

staaende Midler. — 9) Plakat af 12. Juni 1827, ang.

nærmere Bestemmelse og Forandring ved L. ()— 13—3.

— 10) For. af 7. Novembr. 1827, ang. Betaling for de

Attester, som udfærdiges af Præsterne. — 11) Plak. af

21. Decembr. 1827, ang. Omkostninger paa criminelle

Arrestanters Vadsk: har velbemeldte Gancellie under

27. Juli f. A. desangaaende behaget at forlange vor Be-

tænkning.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade, ved det

^ndsluttedes Tilbagesendelse, tjenstligst at melde, at man
*^ed det kgl. Danske Gancellie er aldeles enig i, at de

under Nr. 2, 4, 5, 7 og 9 ommeldte Anordninger kunne

gj(3res gjeldendc saavel paa Island som paa Færoerne,

^Gd de af Gancelliet foreslaaede Modificationer og nær-

^^^Q Bestemmelser; lieeledes formene vi, at den under

3 anforte For. "-IS, Marts 1 827. hvorved Biskoppen

bemyndiges til at bevilge nogle Undtagelser fra Confir-

inations-Anordningerne, kan gjores gjeldende paa Island

n^ed de af Gancelliet foreslaaede nærmere Bestemmel-

ser, samt at de under Nr. 6 og 1 1 ommeldte Plakater

kunne udvides at gjelde for Færoerne, men ei for Is-

land; og hvad angaaer den under Nr. 8 benævnte For-

ordning af 7. Juni 1827, da finde vi med Gancelliet,

at den for Tiden ikke egner sig til Anvendelse paa
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1831. noget af Stederne, men at det alene, i Overeensstem-

1. Marts, melse med hvad Amtmand Tillisch har foreslaaet, kunde

være hensigtsmæssigt, om en Bestemmelse udvirkedes

for Færoerne, hvorefter sammesleds ikke maatte af

I

Umyndiges, eller andre under offentlig Bestyrelse eller

offentlig Tilsyn staaende. Midler udlaanes i Jordeien-

domme der i Landet mere end indtil Halvdelen' af hvad

en saadan Eiendora beviisligen er værd, efter de gjel-

dende Landspriser paa den Tid, Laanet optages. Med

Hensyn til den under Nr. 10 benævnte Forordning af

7. Novbr. 1827, anaaaende hvis Anvendelse i Island Gan-

celliet har fundet del fornodenl nærmere at brevvexle med

vedkommende Autoriteter, davides fra Kammerets Side

ikke Noget al erindre imod, at den gjores anvendelig

paa Færoerne. Endeligen maaevi, med Hensyn tilden

under Nr. I benævnte Forordn, af 7. Marts 1827, om

Salarium for Hbiesterets-Advokaterne og Landsoverrets-

Prokuratorerne i de Justitssager, hvilke de udfore som

Actores, ikke undlade at tilfdie, at fra Kammerels Side

vides Intet til Hinder for, at der i det allerh. Reskript,

hvorved i Medhold af fornævnte Forordning bestemmes

Salair for Iloiesterets- Advokaterne i de islandske og

fær(5eske Justitssager, tillige fastsættes den Maade, disse

Salarier forelebigen kunde udbetales paa, i Overeens-

stemmelse med hvad der er foreslaaet i Kammerets

Skrivelse til velbemeldle Cancellie af 29. Marts 1828

samt 15. Mai 1830, og hvad angaaer Salarium til de

Mænd, der efter For. af 1 1. Juli 1800 § 22 beskikkes

af Stiftamtmanden til Actoros og Defensores i Justits-

Sager, da kan Kammeret efter de oplyste Omstændig-

heder ikke Andet end være enigt med velbcmeldte

Cancellie i, at samme maa tilstaaes saavel Aktorerne

som Defensorerne, og at der for hver af dem kan be-

stemmes fra 5 til 15 Rbd. efter Sagens Beskaffenhed,

ligesom og, at den hidtil i Island stedfundne Praxis,

hvorefter disse Salarier udredes af den Skyldige eller

af en Fond, som bærer Sagens iJvrige Omkostninger,

-
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gives forn(3den Sanction ved den Anordning, som des- 1831.

angaaende udkommer. Forsaavidt det kongei. Danske l. Marts,

Gancellie tillige har i fornævnte Skrivelse yttret, at

Samme ikke tilfulde er underrettet om, hvorvidt deri

Forskjel, som i Danmark gjSres paa Deh'nquentsager,

(^er forfolges paa Repartitionsfondets Bekostning, og

(iem, som ikke saaledes udredes, paa lige Maade finder

Anvendelse paa Island, og om Justitskassen der ube-

tinget træder i Sigt- og Sagefaldskassens Sted, skulde

VI tjenstl. bemærke, at uagtet der formeentlig for Island

savnes en fast og bestemt Regel for Afholdelsen af disse

Omkostninger, uden hvad der ved mangeaarig Praxis

er indfort, saa kan det dog antages, at de Bestemmel-

ser, der i saa Henseende ere foreskrevne for Danmark,

ikke ere gjeldende for Island, ligesom heller ikke, at

Justitskassen sammesteds ubetinget kan siges at træde

i Sigt- og Sagefaldskassens Sted. Efter Canc. Skriv,

lil Stiftamtmanden over Island af 10. Mai 1788, Reskr.

af 25. Juli 1808, Anordn, af 16. Novbr. 1764 og For-

ordn, af 11. Juli 1800, samt Reskr. af 17. April 1789,

gjcir vel Forbrydelsens Beskaflfenbed ingen Forskjel i

Henseende til hvorfra Udgifterne skulle udredes, men
derimod synes det snarere, som om ikkuns visse Dele

af Udgifterne skulle afholdes ved Repartition paa Amtet

eller Stiftet, hvorimod igjen andre af Udgifterne af andre

Kasser eller Fond. Saaledes maatte alle Delinquenternes

Transport i Landet og Underholdningen under Arrest

sammesteds falde Amtet eller Stiftet til Last, ifSige

Skrivelse af 10. Mai 1788 og Reskript af 25. Juli 1808,

og Transportomkostningerne til Straffeanstalterne i Dan-

Daark den kgl. Kasse, efter Reskript af 17, April 1789.

L)erimod kunde det, ifolge ovenmeldle Anordning af

1764 og Forordning 1800, antages, at Udgifterne ved

Sagernes Procedure for Overretten i Island blive at af-

holde af den islandske Justitskasse, og endelig er der

ved Reskr. af 25. Juli 1808 i ethvert Syssel oprettet en
^

Sagefaldskasse, hvis Bestemmelse der ikke synes at

-
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1831. være i fornævnte Henseende anden, end forskudsviis at

^^'^^J^JIJ^
bestride en Deel af ovenmeldte Udgifter, indtil de ved

Repartition paa Amtet kunne blive refunderede. Imid-

lertid har Praxis, som meldt, udentvivl indfort en Frem-

gangsmaade, uden at Lovgivningen derfor giver bestemte

Forskrifter, ligesom det og ved flere Slags Justitssager sik-

kert er uafgjort, hvorfra Udgifterne skulle afholdes, hvilket

det kgl. Danske Gancellie vil have erfaret ved den i

sin Tid mod Præsten Asgrim Vigfusson anlagte Justits-

sag, ved hvilken Leilighed saavel daværende Stiftamt-

mand i Island, Stiftamtmand Hoppe, som Amtmand

Thorsteinson erklærede, at iffilge den fornævnte Gane.

Skriv, af 1788 samt Reskr. af 1808 skal ei andre Om-

kostninger end de, som forefalde i egentlige Delinquent-

Sager, paalignes Almuen der i Landet, men at de Om-

kostninger derimod, som finde Sted i andre Justitssager,

maae ansees at være den uvedkommende; ligesom og

derhos er anf5rl, at det i Lovgivningen i Almindelighed

hverken er befalet eller forudsat, at Almuen bor ud-

rede Omkostningerne i Sager, som anlægges imod Em-

bedsmænd for en enten uredelig eller mislig Embeds-

Opf(3rseI. Vi skulle saaledes, paa Grund af Foranfcirte,

formene, at en nærmere Lovgivning for Island kunde

i saa Henseende mulig være nOdvendig, og undlade

derfor ikke, saafremt velbemeldte Gancellie maatte bi-

falde denne vor Yttring, tjenstligst at henstille, om det

ikke maatte være hensigtsmæssigst desangaaende at

indlede Gorrespondence med vedkommende Ovrigheder

i Island, samt derhos tillige at erholde Oplysning om,

hvorledes Fremgangsmaaden i det Hele for Tiden er

sammesteds. Ved samme Leilighed kunde maaskee

lignende Oplysninger indhentes fra Amtmand Tillisch,

Færo vedkommende.— Rentekammeret den 1. Marts 1831.

V

1. Marts. Cancellie-Skrivelse til Collegiets Kasserer, ang-.

Indkjfib af Obligation til det Erichsenske Legat.
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Kliavn den 1. Marts 1831. — Canc. l. Departem. 1831.

Brevb. 1831, Nr. 502.

Hr. Cancellie- Sekretair har i behagelig Skrivelse

af 14. f. M. indberettet, al have ifolge dette Collegii

Ordre indkjobt en Obligation * til det Erichsenske Legat

for 135 Rbd. 56 Sk. r, S. — Foranlediget heraf skulde

man, ved at remittere Obligationen, forsynet med Can-

celliets P^iategning, tjenstl. tilmelde Dem til behagelig

Efterretning, at ovenmeldte IndkjSb herved approberes;

hvorhos De behagel. vilde beholde de overblevne be-

meldte Legat tilhorende U Rbd. 20 Sk. r. S. in De-

posito indtil videre. — Det kgL Danske Cancellie den

1. Marts 1831.

Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden i Is- s. Marts

lands Nord- og Oster-Amt, ang. Degnelonnen af
'

Miidruvalla Kloster. Khavn den 5. Marts 1831.

— Rentek. Tsl. Copieb. 8, Nr. 566.

Efter at Kammeret ved Skrivelse af 17. Septembn

f. A. har modtaget Hr. Amtmandens nærmere behage-

lige Betænkning, i Anledning af et os fra det danske

Cancellie tilstillet, med Hr. Amtm." Erklæring ledsaget

Andragende fra den af Biskop Johnsen under 14. Marts

1829 beskikkede Degn til Modrevalle Kloster, G. Grim-

sen, hvori han anholder om at maatte oppebære af

Klosteret 4 Hundreder paa Landsviis, istedetfor de ved

Reskr. af 29. Mai 1744 tilstaaede Emolumenter, skulde

vi Ijenstligen melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning

Og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at Kammeret

efter Omstændighederne tillader, at bemeldte DegnelOn

m. m. indtil videre aarligen udbetales fra hans Ansæt-

den indkjobte Obligation var iffilge Kassererens Indberet-

ning en 4 7o Rente bærende Obligation, dat. 31. Marts

1812, Nr. 1198.
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1831. lelses Dato af Kloslerets Intrader med 4 Huadreder paa

T^artT eller, saafremt Saadant ikke maatte kunne

skee med Naturalier, da med Penge, efter den ved de

aarlige Capitelstaxter salte General - Middelalens Priis.

Icivrigt skulle vi ikke undlade at tilfoie, at Kammeret,

med Hensyn til at denne Post i saa lang Række af Aar

har staaet ubesat, kunde have forventet, at der, for-

inden Degnen beskikkedes, havde saavel herom, som

om den Lc5n, der blev at tillægge ham, været indhentet

Resolution fra vedkommende Collegium. — Rentekam-

meret den 5. Marts 1831 ^

6. Marts. Rentekaffimer-Skrivelse til det kong). Danske

Cancellie, ang. Halv-Pro centO-Afgiften af et Legat

til Fattige. Khavn den 5. Marts 1831. —
Rentek.'Isl. Copieb. 8, Nr. 568.

Det kgl. Danske Cancellie har under 20. Novembr.

f. A. behaget at forlange Kammerets Betænkning over

hermed tilbagefolgende Andragende med Bilage fra

Amtmand over Nord- og Oster-Amtet i Island, G.Johns-

son, forsaavidt deri anholdes om, at Halv-Procenlo-Af-

giften maatte blive eftergivet af det Belob, omtrent

i 580 Rbd. r. S., som Forpagter og Forligelsescommis-

sair Jon Sigurdsson paa Boggvistadir inden Oefjords

Syssel har, ved ligeledes tilbagefolgende Gavebrev,

skjænket af hans Formue til en Fattigkasse for be-

meldte Amt.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade Ijenstl.

at melde, at ifolge hvad H. Maj*. Kongen i flere lignende

Tilfælde har allern. behaget at resolvere, seer Kammeret

sig ikke istand til at bevirke den ansøgte Eftergivelse

O under s. D. er Underretning om dette Svar meddeeltCan-

celliet (Isl. Copieb. 8, Nr. 567), og derfra igjen Biskoppen

over Island ved Canc. Skriv. 26. Marts 1831 (Canc. 1.

Depart. Brevb. 1831, Nr. 767J.
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af Halv-Procento-Afgiften af den omhandlede Sum. — i 831.

Rentekammeret den 5. Maris 1831.
^Tlilarta

Reatekammer - Skrivelse til Amtmanden over 5. Marts.

Islands Vester -Amt, ang. Paategning af Skibs-

papirer. Khavn den 5. Marts 1831. — Rentek.

Isl. Copieb. 8, Nr. 573.
r

Skibscapitain Frahm her i Staden har, efter An-

modning af Kjobmand G. Scheving paa Flato, anholdt

om, at det for Fremtiden maattc blive bemeldte Kjob-

mand Scheving tilladt, at lade Papirerne for hans der

havende Fiskerskibe attestere af den Sysselmand, hvis

Atlest han efter Omstændighederne sikkrest kunde faae

indhentet saa betids, at Skibspapirerne kunde blive

afsendte med de inden Vinteren lilbagegaaende Han-

delsskibe. " ^

1 Anledning heraf skulle vi, i Henhold til vor Skri-

velse til Hr. Amtm, af 29. Mai 1824 i et lignende Til- ^

følde, ikke undlade at melde Dem til behagelig Efter

i*e[ning og Bekjendtajcirelse for Vedkommende, at det

Ansogte vel ikke kan bevilges, men derimod vil fra

Kammerets Side ikke haves Noget imod, at vedkom-

mende Sysselmand enten overdrager en anden Syssel-

mand at udf(5re disse Forretninger, eller ogsaa han paa

eget An- og Tilsvar befuldmægtiger en i Nærheden af

Flatii Havn bosat paalidelig Mand til paa hans Vegne

a^ udfbre Saadant. — Om den Foranstaltning, der mu-

*igen ifolge heraf bliver foiet, udbeder Kammeret sig

imidlertid meddeelt Underretninger. — Rentekammeret

den 5. Marts 1831.

Rentekammer - Skrivelse ti! Amtmanden over 5. Marts

ISord- og Oster-Amtet, ang. Omfanget af Beoæv-
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<83i. nelsen „Frederiksgave". Khavn den 5. Marts

6. Maits. 1831. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 557.

Med Hensyn til, al saavel Hr. Amtm. i behagelig •

Skrivelse af 6. Februar f. A. har benævnt Mcidrevallo

Kirke med Navnet Frederiksgave, som ogsaa Kirken er

kaldet saaledes i det for samme aflagte Regnskab for

Aaret fra Fardag 1828 til Fardag 1829, skulde vi ikke

undlade tjenstligen at melde, at da sidstmeldte Navn

ikkuns ved allerhoieste Resolution er bestemt for den

Bygning, der er bleven opfort paa M(5drevalle Klosters

Grund til Bolig for Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet, samt for den specielle Gaard, paa hvis Grund

Bygningen er opfort, saa formenes, at denne Navne-

forandring ikke bor udstrækkes hverken til Kirken eller

del ovrige Modrevalle Kloster underliggende Gods, men

som ovenfor meldt alene indskrænke sig til den egent-

lige Hovedgaard under bemeldte Kloster, da Saadant

ellers lelteligen kunde i Tiden give Anledning til en

Forvirring, som bor sOges undgaaet.

Vi maae derfor anmode Hr. Amlm. om, at drage

Omsorg for, at saavel ommeldte Kirke, som Godset i

det Hele, fremdeles benævnes som hidtil. - Rentekam-

meret den 5. Marts 1831.

12. Marts. Rentckammer-Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. Retsgebyrer ved Landsoverretten i

Island. Khavn den 12. Marts 1831. — Rentek.

Isl. Copieb. 8, Nr. 580.

F*or de den kgl. Kasse ved Landsoverretten i Is-

land efter Sporlelreglementet af 10. Septbr. f. A. til-

faldende Retsgebyrer maae vi tjenstligen anmode Hr.

Amtni. om at foranledige aarligt Regnskab i Overeens-

slemmelse med hvad i saa Henseende er foreskrevet

ved § 5 i Forordningen om Landsoverretten i Island af
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11. Juli 1800, og blive disse Regnskaber, som fyrste 4831.

^ang kunne indeholde Tidsrummet fra den Das be- "T^^.
meldte Sportelreglement Iraadte i Kraft i Island indtil

indeværende Aars Udgang, derefter hvert Aar med Post-

skibet at indsende til Kammeret til nærmere Afgjorelse.

Tillige anmodes Hr, Amtm. om, at beordre den consti-

tuerede Laudfoged, Krigsassessor Ulstrup, til ved hvert

Aars Udgang at modtage de faldende Gebyrer og der-

for at meddele behorige Qvitteringer, hvilke ved Regn-

skabet for Retsgebyrerne blive at fremlægge. — Rente-

kammeret den 12. Marts 1831.

Cancellie.Plakat ang. Qvartals-Cours. Kliavn Marts

den 19. Marts 1831. — Publiceret ved Landsoven-etten

i Island den 20. Juni 1831, og i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli s, A.
;
ifdlge Plak. 11. Mai 1819 skulde den

være gjeldende for Island i Halvaaret fra 1. Juli tilSl.Decbr.

1831- jevnf. Sunnanp6st.. 1835, S. 43 Ånm. — Canc. 2. Dep.

I^egistrant XXXII, ilSSl, Nr. 194). Origihal-Afti:yk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1831, S. 195— 196. Qvart-Forr. for

1831, S. Hj Rubr. hos Schou XX, 232.

Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for Aprih Maji

og Junii Maaneder 1831.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

^rev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

iinordnede bestandige Conimittee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

^831 skulle modtages i alle de Sblvbetalinger, der, efter

allerh(5istbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 2O6V4 imod 100 Specier eller

200 Rbd. Salv, saa at 1 Bbd. S5lv i alle foranfOrte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn. — Hvilket herved kundgjbres til alle

Vedkommendes Efterretning. Det kgl. Danske Gancellie

tien 19. Martii 1831.

42*
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1831. Forordning angaaende Lodsvæsenet i Danmark.

^!!:j!^liMyn den 27. Marts 1831. — Denne Forordning er

oprindelig ikke bestemt for Island, ligesom den ikke heller er

opsendt dertil eller publiceret der i Landet, men da den dog

er paabudt som en under visse Forhold gjeldende Lov, i det

af Stiftamtmanflen over Island ifOlge kongelig Bemyndigelse

udgivne Interims- Reglement for Lodser i Reykjavik o. s. v.

den 1. Decbr. 1841, er d,en her optaget. Emaneret igjennem

Admiralitets- og Commissariats-Collegium. Original- Aftiyk

hos Schultz. Coll. Tid. for 1831, S 385—407; Qvart-Forr.

for 1831, S. 16-32; Schou XX, 233—248.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. Da de for Lods-

væsenet i Vort Rige Danmark, ifolge Vor allerhoieste

Autorisation, udstedte forskjelh'ge Inlerims-Regienienter

nu i en Hække af Aar ved Erfaring ere prOvede, have

Vi fundet det hensigtsmæssigt, af disse at uddrage de

Bestemmelser, som ansees passende for nærværende

Tid, og at sarnmendrage disse, med de forncidne For-

andringer, i een Lovgivning, der, tilligemed det under

Dags Dato udstedte Reglement, for Fremtiden skal være

den eneste almindelige Regel for Lodsvæsenet. Vore

Bud desangaaende ere folgende:

L Gapilel. Om Skibsforeres Pligter og Rettigheder. —
1) I Almindelighed er en Skibsfcirer ikke pligtig li^

i de danske Farvande at bruge Lods, eller at ,yde

nogen Lodsbetaling, naar Lodsen ei benyttes, de enkelte

Steder undtagne, hvor Lodstvang enten i det Hele eller

for en Deel finder Sted; men, vil han lodses, maa han

i de Farvande, hvor Lodser ere ansatte, ikke til Lods-

ning benytte sig af Andre, end de dertil Berettigede,

med mindre det skulde hænde sig, naar fra et Skib

gjcires Tegn efter Lods, at ingen af Lodserne ere til-

stede, eller de ikke, efter Pligt, uden Ophold gaae ud

for at komme til Skibet, hvilket Skibsforeren i saa

Fald slrax bor indberette til Lodsernes nærmeste Fore-

salte, eller Stedets (ivrighed, med Sagens Omstændig-

heder. Benytter en Skibsforer sig i andet Fald af nogen
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ubereltigel Person til Lodsning, skal han til de fornær- 1831.

mede Lodser belale de bestemte Lodspenge ofler Taxien, 27. Marts,

om han endog iiiko var pligtig til sammesteds at bruge

Lods, og desforuden b(5de 5 Rbd. Solv lil vedkommende
Lodseries Pensionskasse. — 2) Den Skibsfører, som
vil have Lods, skal derom belimeligen fra Skibet gjore

Tegn med Flag; men naar dette ei kan sees af ved-

kommende Lodser, da med Skud. Naar Lodsen er

kommen ombord, skal Flaget strax nedtages. Naar en

Skibsforer vil have Lods fra det Sted, han gaaer ud,

skal han.betimeligen forud bestille ham hos vedkom-

tnende Lodserie. Kalder en Skibsforer ikke paa oven-

nævnte Maade Lods ombord, da ere Lodserne angerlcise,

hvis nogen Ulykke skulde indtræffe; indfinder derimod '

^-odsen sig ikke belimeligen efter foregaaende Lods-

signal eller Bestilling, bOr Skibsforeren derom under-

''ette Lodsens nærmeste Foresatte. Naar en Lods, for-

medelst Morke, Taage eller af andre Omstændigheder

hindres fra at see Lodsmærkerne, og desaarsag ikke

med Sikkerhed kan foretage sig Lodsningen, samt er-

klærer delle i Skibsmandskabets Paah(5r, men Skibs-

føreren desuagtet forlanger at lodses, da bør Lodsningen

skee paa Skibsførerens An- og Tilsvar, og Lodsen være

'»ngerløs, naar han desuagtet gjør sil Bedste. — 3) Den

Skibsforer, der har gjort Signal efter Lods, skal, som

Omstændighederne tillade, være forbunden til, naar

Lodsen sees at komme ud, strax at lade manoeuvrere

saa passende med Skibet, saa at Lodsen snarest og

bekvemmest kan komme ombord; brase op i relle Tid,

belids give fornødne, paalidelige Touge til Lods-

baaden. Kommer Lodsen eller Lodsbaaden til Skade,

enten fordi Touget, som gaves fra Skibet, springer,

ell«»' af anden Aarsag, som kan tilregnes Skibsforeren,

da er denne pligtig derfor al give l^rstatning. — 4) Naar

tier fra et Skib gjores Signal efter Lods, men Skibs-

løreren, efter at Lodsen er gaael Skibet imøde eller

har indfundet sig ved samaie, ikke vil gjør« Brug af
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1831. ham, da skal Skibsforeren dog være pligtig al betale

27, Marts, den udkaldte Lods i Godtgjbrelse saameget. som Lod-

sens Landsætningspenge ere bestemte til. — 5) Skibs-

foreren er pligtig til, for Lodsen at angive sit Skibs

Dybgaaende i dansk Fodemaal; angiver han dette for

mindre end det virkelig er, skal han for hver Fod,

Skibet slikker dybere end han har angivet, bode 10

Rbd. S5lv, og derhos betale Lodsningen efter Skibets

virkelige Dybgaaende. Dersom under Lodsningen noget

Uheld lilstdder Skibet, formedelst saadan urigtig An-

givelse, da haver Skibsforeren Skade for Hjemgjeld. —
6) Beregningen af Fodemaalet til Betalings Erlæggelse

skal forstaaes saaledes: naar Skibets Dybgaaende er

imellem tvende Fodemaal, da betales som for det

hOiesle; til Exempel, imellem 6 og 7, da betales som

for fulde 7 Fod, og saaledes fremdeles. — 7) Betalingen

for Lodsning erlægges efter de gjeldende Taxter, i hvilke

enhver Betaling er beregnet i Sdiv, og bliver fdlgelig

at erlægge i denne Mynt, eller Sedler og Tegn efter

den gjeldende Qvarlals-Cours. — 8) Hvor der for Lods-

ningen er bestemt en vis Betaling ved Taxt, der er

ingen Skibsforet pligtig al betale mere, end samme

foreskriver, undtagen i Tilfælde af lisgang. Storm eller

saa haardt Veir, at Lodsen eller Lodserne maae sætte

sig selv i Fare, eller bruge mere end almindeligt Mand-

skab, eller Skibet har mistet Mast, Stænger eller noget

af dels Ilovedseil eller dets Roer, og derved eller af

andre Aarsager ei tilstrækkelig kan udfOre den forncidne

Manoeuvre, thi da skal det være Lodsen eller Lodserne

tilladt, at tinge med Skibsfdreren om Taxien, i hvilket

Tilfælde der om Lodsbetalingens Størrelse bor opretles

skriftlig Contrakt, hvis det er muligt, eller Skibsfdreren

i manglende Fald i Mandskabels. Paahdr erklærer sig

villig til at indgaae Accorden; men kunne de ikke

blive enige om Betalingen, skal Lodsen desuagtet af

yderste Evne sdge at bringe Skibet i Sikkerhed, og

naar Saadant er skeel, da strax af vedkommende Ov-
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righed olier Dommer forlange udnævnt trende eller i 1831.

i det mindste tvende kyn(li£;e og uvillige Mænd, som 27. Marts,

skulle undersoge Sagen og skjonne hvad Skibsforeren

bcir betale for Lodsningen. Er nogen af Parterne mis-

fornoiet med det afgivne Skjon, da bliver Sagen at

paatale i Kjcibenhavn ved Syretten og paa andre Steder

for en Gjæsleret, hvis Dom kan indankes for Overad-^

miraliletsretten, naar Sagens Gjenstand belciber sig til

200 Rbd. Sdlv. Vil Skibsfdreren seile.bort, forend

Sagen er tilendebragt, da bor Toldvæsenets Betjente

eller Ovrigheden, paa Lodsens Forlangende, paasee, at

Saadant ikke skeer, fcirend Skibsføreren har deponeret

eller stillet antagelig Sikkerhed for den af Lodsen paa-

staaede Betaling og Sagens Omkostninger. Efter samme

Regler bor der forholdes, hvor det i andre Tilfælde er

Lodsen tilladt at træffe mindelig Overeenskomst med

Skibsfdreren om Betalingens Stdrrelse. — 9) Saalænge

en Lods er ombord paa et Skib, nyder han der fri

Kost og Tæring, samt et passende Sted at livile paa,

naar han har Tid og Leilighed dertil. Onsker Lodsen

al have en Medhjælper ombord under Lodsningen, da

skal han dertil begjære den Skibsfdrendes Samtykke;

erholder han samme, da nyder hans Medhjælper ogsaa

fri Kost og Tæring og et passoligt Hvilested, meningen

Betalins. Forbliver en Lods ved et Skib til dets Lods-

ning længere Tid, end de Etmaal, som ifdlge Taxterne

ansees tilstrækkelige til et Skibs Lodsning fra et Sted

til et vist andet, da betales ham, foruden do fastsatte

Lodspenge, for ethvert paalobende Etmaal 64 Sk. Sdlv,

og for overskydende kortere Tid efter samme Forhold. _

Dette gjelder ikke alene naar Lodsen er ombord paa

Skibet til dets Lodsning, men ogsaa naar en Skibsfdrer har

bestilt en Lods til en vis Tid at være tilstede, i -hvilket'

Tilfælde Etmaalspengene beregnes efter 24 Timers For-

lab fra den Tid af, at Lodsen er bestilt til at være

tilstede. — 10) Hvor der til de Sdfarendes Veiledning

findes udlagt Tdnder, Prikker eller andre Sdmærker,
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831. havo Skibsforerne at erlægge den for samme fastsatte

Marts. Betaling, hvilken forbliver uforandret i Sommer- og

Vintermaanederne; for hvis Erlæggelse han efter For-

langende erholder Lodsens Tilstaaelse efter Formular

Nr. 3. 11) Dersom nogen Skibsfdrer borlseiler fra

en Lods, uden at have belalt ham de ham tilkommende

^ Lodspenge (hvad enten samme skulde erlægges for

Ud- eller Indlodsning), Etmaalspenge, Hjemreisepenge,

eller for at have kaldt Lods ud tilsig, eller bestilt ham

i Land, uden at bruge ham til Lodsning, da bor Skibs-

føreren, saasnart han kan antræflfes, ikke alene betale

de skyldige Lodspenge, med videre, men endog er-

lægge dobbelt saameget i B(5der. Til den Ende skal

Lodsen strax anmelde saadant Skibsførerens Forhold

for sin Lodsoldermand, eller, hvor ingen Oldermand er,

for den ved Lodseriet ansatte Formand, som, i Tilfælde af,

at Skibsforeren endnu ligger med sit Skib paa et saadant

Sted, hvorfra Oldermanden eller ovennævnte Formand kan

indstævne Sagen for Retten, da uopholdelig og, om for-

nOdent gjores, ved Ovrighedens Hjælp iværksætter dette;

er Skibsfcireren derimod ikke længer beliggende udi

den Jurisdiction, hvorunder Lodseriet h(5rer, skal Lods-

oldermanden, eller ovennævnte Formand, indberette

Skibsforerens Forhold til Overlodsen, som da hos den

Ovrighed, hvor Skibet maalte antræffes, haver at re-

quirere Skibet anholdt, Betalingen samt Boderne for-

dret, og disse tilligemed Sagens Omkostninger ved

lovlig Forfolgning inddrevne. Disse Sager behandles

gjæsterelsviis. — 12) Paa lige Maade skal der forholdes

med don Skibsforer, som ikke erlægger Tcinde-, Prikke-

og Mærke-Penge, saaledes som i § 10 er befalet. —
13) Intet indkommende Skib maa klareres paa Told-

boden, farend Skibsforeren beviser at have, naar han

ikke har brugt Lods, erlagt de befalede Tcinde-, Prikke-

og Mærke-Penge, eller at have betalt Lodspenge for

Indseilingen, hvor Lodstvang finder Sted. Ei heller

maa noget udgaaende Skib eller Farloi, hvor Lodslvang
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finder Sled, klareres paa Toldboden, forend Skibsfcire- 1831.

ren har beviisl, at han har betalt de foreskrevne Ud- 27. Marts,

iodsningspenge eller Betaling for Sbmærker. Skulde
"

Skibsfcireren paaskyde, at han, forend han betaler de

barn affordrede Lodspenge, vil derom indgive Klage

eller fcire Proces, da maa han dog ikke klareres paa

Toldboden, med mindre han stiller antagehg Sikkerhed

for Lodspengene og Sagens Omkostninger, — 14) I Til-

ride af, at det lodsede Skib ikke gaaer til Ankers,

"ien blot seiler forbi det Sted, hvor Lodsen skal i Land,
og Skibsfcireren ikke dertil vil udsætte sit eget Fart(5i,

da bor han betids heise det sædvanlige Tegn efter Lods,
og denne, naar han kommer ombord til Skibet, være
Pligtig al ilandsætte den ombord værende Lods samt
tians Medhjælper (om det er Tilfældet han har nogen

Kammerat med sig ombord) for den Betaling af Skibs-

ffireren, som ved ethvert særskilt Lodserie er bestemt.

15) Enhver Skibsforer er pligtig til, efter fuldendt

Lodsning, al udfylde, undertegne og til Lodsen at til-

bagelevere den ham af denne leverte Qvilterings-Blan-

quel (Formular Nr. 1); nægter han dette, og han siden

antræffes, boder han derfor 2 Bbd. S5lv. Paa den
anden Side er han berettiget til at affordre Lodsen
Qvittering for den modtagne Betaling (Formular Nr. 2).

16) Bliver en Lods, formedelst Storm og Uvcir, eller

ved Forsommelse fra Skibsforerens Side, bortfort uden-
or Lodsningens Bestemmelse og Farvande, enten til et

indenrigsk eller udenrigsk Sted, skal Skibsføreren, for-

riden de fastsatte Lodspenge for den bestemte Lods-
'i'*^g) samt fri Kost og Tæring til Lodsen, saalænge han

ombor{l, endvidere betale denne Etmaalspenge for

saa lang Tid, som han, efter at Lodsningen er tilende-

^^i'agt, har været ombord, saavel som og for den Tid,

*|et efter Rimelighed kan antages, at Lodsen behøver

'gj«n at hjemkomme, og desuden bescirge ham frit

^'1 sit Hjem. Dersom Lodsen, saaledes som i § 9 er
anført, har haft nogen Medhjælper med sig, da skal
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831. denne, elier, hvis der havo været Flere, Enhver af disse

Marts, i ovonanfcirte Tilfælde af Skibsfcireren nyde samme Ret-

tigheder, dog kuns halve Etmaalspenge. Desuden bi)V

Skibsfflreren besørge Lodsfarloiet til Lodspladsen, olier

og erlægge GodLgjorelse efter Overeenskomsl. Skulde

herorn opslaae Tvistighed imellem Skibsforeren og Lod-

sei:, eller dennes Medhjælper, da indstævnes Sagen

og ^qakjendes af Dommeren paa det Sted her i Riget,

hvor Lodsen sættes i Land, og behandles gjæsleretsviis.

Paa fremmede Steder bor vedkommende Consul soge

at forhjælpe de bortforte Lodser og Folk til deres Ret.

— 17) Naar et Skib kommer uden Lods i en Havn,

hvor der i Farvandet til samme er Lodstvang, og Skibs-

foreren ikke beviisliggjor, at han saa betimeligen har

gjort Tegn efter Lods, at denne kunde være kommet

ud til ham, bcir han erlægge de bestemte Lodspenge,

som komme vedkommende Lodserie tilgode. Har der-

imod Skibsføreren betimeligen gjort Signal efter Lods,

men ikke faaet nogen, fordi ingen har været tilstede,

eller ikke betids er kommet ud til ham, da erlægger

han ingen Lodspenge; ligesaa er en Skibsfcirer fritaget

for at betale Lodspenge paa disse Steder, naar Storm,

Morke eller andre Omstændigheder have gjort det umu-

hgt for Lodserne at komme ud, eller paa nogen Maade

at veilede Skibet. — 18) Paa de Steder, hvor Lods-

tvang finder Sted, ere Vore egne Orlogs-Fartoier, saa-

vel som de Skibe eller Fartoier, der ere fragtede paa

Vor Regning, ogsaa underkastede samme.

IL Cap i le I . Lodsernes Pligter og Rettigheder ^
—

19) Lodserne ere pligtige at oppasse de Søfarende, og

paa forste fra et Skib givet Tegn efter Lods strax at

bestræbe sig for at komme ombord paa samme. Kan

Lodsen, formedelst haardt Veir eller svær Sri, ei konime

ombord, skal han med Lodsbaaden holde sig forud for

Skibel i en passende Afstand, og give det Tegn, hvor-

efter samme kunde ledes paa rette Vel. — SO) Paa det

at Lodserne kunne være kjendelige, skulle de i Lods-
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tjenesten stedse bære Lodsskildt paa Brystet, og Tegn 1831.

paa deres Fartoier, saaledes som i § 52 og 53 af Lods- 27. Marta.

Reglementet af Dags Dato er bestemt; Overtrædelse

heraf stratfes efter bemeldte §§. — 21) Saasnart en

Lods er kommen ombord i et Skib, for at lodse det,

bcir han hos Skibsforeren i Overværelse af Nogle af

Skibets Besætning, erkyndige sig om Skibets Egenskaber

og BeskatTenhed, samt eftersee, om Ankere og Touge .

ere klare; Lodsningen udforer han derefter paa sit An-

og Tilsvar, ved betimelig at tilkjendegive og see udfort

Alt, hvad der, saavel med Hensyn til Skibets Bygning,

Styring og Vendinger, som SeilfOring eller Andet, kan

tjene til Skibets sikkre Frembringelse under Lodsningen.

— 22) Over Skibets Mandskab har Lodsen ingen Gom-

niando, hvorimod det er hans Pligt, betimeligen at-

underrette den Commanderende paa Skibets Dæk om
Alt, hvad der bor-skee, for at bringe Skibet ind eller

ud paa forsvarlig Maade, og hvis den Commanderende

da ikke med tilbørlig Drift og Hurtighed besorger ud-

fcirt det, som Lodsen saaledes forlanger, da er Lodsen

uden Ansvar. — 23) Naar Lods kommer til et Skib,

skal han lodse det ind i den Havn eller til det Sted i

hans Lodsdistrikl, den Skibsfcirende forlanger, hvis ikke

Vind, Veir eller Strcim skulde gjcire det umuligt; i dette

Tilfælde h'6r Lodsen herom advare Skibsforeren, og

billige tilkjendegive ham den eller de Havnes eller An-

kerpladses Beskaffenhed, til hvilke han efter Omstæn-

fiighederne kan bringe SkibeL Udenfor sit egentlige

Lodsdistrikt maa * ingen Lods paatage sig Lodsning,

uden han med Sikkerhed troer al kunne udfore samme,
og han ikke derved gjor Indgreb i andre Lodsers Ret-

tigheder. — 24) Naar en Lods har bragt et Skib ind,

luaa han ikke forlade det forend det er kommet sik-

*^ert til Ankers eller i Havn, med mindre en anden

Lods, hvor Aflusning finder Sted, er kommen ombord

og har antaget sig Skibets videre Lodsning. Naar et

Skib udlodses, maa han ikke forlade det, f(5rend han
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1831. har bragt det saavidl, som han er pligtig at lodse det,

,27. Marts, og hvis Skibet bh'ver under Udlodsningen, formedelst

Vindens Forandring, ncidsaget til igjen at soge Anker-

plads eller Havn, da tilkommer Lodsen for Tilbageiods-

ningen ei videre, end Elmaalspengene for det videre

Ophold. Har Lodsen derimod med Skibsførerens Sam-

tykke forladt Skibet, og Skipperen, formedelst Vindens

Forandring, eller af andre Aarsager, vil soge Anker-

plads eller Havn, og han desaarsag gjor Signal efter

Lods, da skal denne, om det endog er den samme

Lods, for Indlodsningen have fuld Lodsbetaling. —
25) Lodsen skal i Almindelighed forst soge det ham

nærmeste Skib, som gjor Tegn eller Lodssignal efter

ham, og, under Straf af at have de ham tilkommende

Lodspenge forbrudt, ikke foretrække et længere fra-

værende Skib for et nærmere. — 26) Ingen Lods maa

lade sig forskrive eller betinge at reise fra sit Hjem,

eller sin Station, for at lodse fra andre Steder, til For-

nærmelse for vedkommende Lodser; skeer dette, da

boder den Skyldige, foruden den bekomne Lodshyre,

4 Rbd, Solv til den eller de fornærmede Lodsers Pen-

sionskasse; igjentager han denne Forbrydelse, bor han

indstilles til at miste sin Lodstjeneste. Den Lodsolder-

mand, med hvis Vidende saadant ulovligt Foretagende

skeer, boder 50 Rbd. Solv, hvoraf det Halve tilfalder

Angiveren, og det Ovrige den eller de fornærmede

Lodsers Pensionskasse. — 27) Hdiere Lodsbelaling, end

den fastsatte eller hjemlede, maa en Lods, under sin

Tjenestes Fortabelse, ei fordre, med Undtagelse af det

i § 8 omtalte Tilfælde. Ligesaalidet maa han accordere

om færre Lodspengc, end dem, som ere bestemte for

den Lodsning, han forretter. For Overtrædelse heraf

skal den Angjeldende bdde ligesaameget, som han efter

Taxien skulde have haft i Lodsbe(aling. — 28) Naar

^ der til noget af Vore Orlogsfartoier, eller til noget for

Vor Regning fragtet Skib eller Fartcii, bruges Lods, er-

lægges derfor Betaling ligesom for private Farloier.
—
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29J Naar et Skib, som har Lods ombord, benyttes som 1831.

Leder for et andet Skib, da tilkommer Lodsen kun Be- 27. Marts,

taling for det Skib, paa hvilkel han er ombord, ligesom

han og kun for samme er ansvarlig. Men tages Lods

til et Skib, som har et andet paa Slæbetoug, da bor

der betales fulde Lodsponge for begge Skibene. —
30) Dersom noget Skib i sigtbar Yeir kommer i et Far-

vand, hvor Lods er ansat, og gjcir Tegn efter Lods,

"^en formedelst Lodsernes Forsommelighed ei faaer

Lods, og desaarsag tager Skade, og Saadant lovhgen

bevises, da b'6r Lodsoldermanden, hvor en saadan er,

og Skyld findes hos ham, tilligemed vedkommende Lod-

ser, der uden lovgyldigt Forfald have forscimt deres

Lodspligt, give Erstatning, forsaavidt deres Formue til-

strækker. Desuden b5r enhver af disse Lodser, hvad

enten Skibet er tilfciiet nogen Skade eller ikke, bode

2 Rbd. Sblv, belægges med Arrest, eller endog miste

sm Lodsljeneste, All efter Sagens Beskaffenhed. Har

Lodsoldermanden feilet i det Tilsyn, han bor have med
Lodsernes Paapassenhed, eller deri viist sig efterladen,

da skal han for saadan Forseelse bbde fdrste Gang 10

Kbd. Sblv, anden Gang det Dobbelte, og tredie Gang
Jif Overlodsen indstilles til at miste sin Bestilling. —
31) Nægter en Lods at indlodse et Skib, fordi han og

den Skibsfbrende i det i § 8 omtalte Tilfælde ei kunne
blive enige om Lodsbetahngen, eller han uden Skibs-

ftrerens Samtykke under Indlodsningen forlader del,

ftirend det er bragt sikkert til Ankers elier i Havn,

eller under Udlodsningen forend det er bragt saavidt,

som han er pligtig at lodse det, da bor han, foruden
3t erstatte Skibsføreren den Skade, som Skibet des-

aarsag muligen kunde være tilfbiet, forsaavidt hans

Pormue tilstrækker, og Lodseriel Tabet af Lodshyren,

endvidere bcide ligesaameget som Lodshyrens Belbb,

eller miste sin Lodstjeneste, eller belægges med nogle

Aars offentligt Arbeide. Den Lods, som af Ukyndighed,

Porsbmmelse eller Forseelse sætler et Skib paa Grund,

I
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1831. eller lodser saa al del kommer til Skade, skal erstatte

27. Marts. Skaden, og efter Oinstændit^hederne enten kjendes uvær-

dig til længere at være Lods, eller og tillige straffes

med nogle Aars Fæstoings-Arbeide. Men skulde nogen

Lods forsætligen sætte et Skib paa Grund, eller enten

forandre noget Lodsmærke, eller opsætte falsk Mærke,

for at vildlede de Sofarende, da skal ban, efter For-

brydelsens Grad, straffes med Fæstnings- Arbeide paa

Livstid, eller have sit Liv forbrudt. 1 alle Tilfælde,

hvor et Skib, formedelst Lodsens Forseelse, lilfoies

Skade, bortfalder Skibsforerens Forpligtelse til at er-

lægge Lodsbetaling. — 32) Omendskjondt det i Almin-

delighed er Enhver forbudet, de egentlige Lodser und-

tagne, at paatage sig Lodsning, skal det dog i de enkelte

Tilfælde, hvor, efter at et Skib har gjort Tegn efter

Lods, enten Ingen af disse er tilstede, eller de ikke

uden Ophold gaae ud, for at komme til Skibet, være

^ enhver Anden, som dertil er duelig, tilladt at lodse

dette, imod derfor at erholde de bestemte Lodspenge.

Dersom den rette Lods siden efter konjmer til Skibet,

skal han være behjælpelig med al indlodse og bringe

det til Ankers, uden at han derfor maa fordre nogen

Betaling. Men skulde Skibsforeren ikke ville ankre paa

den nærmeste Ankerplads, da maa Ingen uden den relte

•Lods fortsætte denne Lodsning, og den Mand, som uden

at være Lods kom Ul Skibet for at lodse det, maa i

delte Tilfælde alene fore Skibel nærmere ind under

Kysterne, saa at Lodsen lettere og bekvemmere kan

komme ombord, og antage sig den videre Lodsning;

i saa Fald betaler Lodsen denne Mand 2 libd. Solv af

den efter Taxten bestemte Lodshyre, som ingenlunde

maa komme den Skibsfcirendo lil Udgift. Den, som paa

ovennævnte Maade paatager sig at lodse et Skib, er

pligtig al advare Skibsforeren om, at han ei er be-

skikket Lods, samt at Tegnet efter Lods bor vedblive

at vaie og ikke nedtages, fcirend den beskikkede Lods

er kommen ombord, eller Skibel er bragt lil Ankers. —
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33) Befindes Nogen, med Undtagelse af det i §32 om- 1831.

meldte Tilfælde, uberettiget at paatage sig Lodsning i 27. Marts*

Farvande, hvor Lodser ere ansatte, skal han, foruden

al han hver Gang bcir til vedkommende Lodsene have

forbrudt saamegel, som ellers kunde tilkomme samme

i Lodshyre, desuden for saadan sin Forseelse bode

f5rste Gang fra 2 til 8 Rbd. Scilv, anden Gang fra 4

til 16 Rbd. Sblv, og saaledes fremdeles dobbelt efter

Sagens Beskaffenhed, hvilken Mulkt tilfalder vedkom-

mende Lodseries Pensionskasse. Hvor Lodsens Betaling

ikke ved Taxi er bestemt, meii beroer paa frivillig Ac-

cord imellem ham og Skibsforeren, betaler den, som

uberettiget lodser, saamegel til de fornærmede Lodser,

som han beviisligen af Skibsfdreren har oppebaaret,

Og boder desuden som ovenfor bestemt. — 34) En Lods

fra et andet Lodserie maa ikke paatage sig Lodsning ind

i nogen Havn eller Fjord, hvor Lodser ere ansatte, men

alene til Rhedene eller Ankerpladserne sammesteds, da

de i Havnen eller Fjorden ansatte Lodser skulle lodse

videre ind, efter de Regiementer, som for ethvert Sled

ere eller blive bestemte; Overtrædelse heraf straffes

tafter § 33. — 35) Drister nogen Uvedkommende sig

l-il at bruge det i § 20 ommeldte Lodstegn i Fartoiet,

eller til at bære det for Lodserne anordnede Skildt,

skal han straffes med at bode lORbd. Solv, Halvdelen

fil Angiveren, og Halvdelen til vedkommende Lodseries

l^ensionskasse, samt desuden have forbrudt Seilet, Flaget

eller Tegnet. — 36) Lodserne skulle, medens de ere

ombord, advare Skibsforerne om, ikke at udkaste Bag-

last eller Andet til Skade for Havnen, eller paa noget

andet Sted i Lobene eller Farvandet, som kunne være
fil Hinder for Seiladsen, men kun paa saadanne Steder,

som vedkommende Havne-Gommission efter Overlæg med
ham anviser: forsommer han at give Skibsforeren denne

Advarsel, belægges han med Mulkt af 4 Rbd. Sc5lv. —
37) De Commanderende paa fremmede Krigsskibe elJer

armerede Fartoier, som ville salutere nogen Fæstning,
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1831. noget Bailerie eller Skib, skal Lodsen gjo.re opmærksom

27. Marts, paa, at de ikke salutere i for lang Afstand fra Fæst-

ningen &c. — 38) Naar et Skib vil gaae til Ankers,

skal Lodsen paasee, at Skibet ikke kommer til at ligge

saaledes, at det bliver til Hinder for andre Skibe eller

Fartbier, samt tillige underrette Skibsforeren om Grun-

dens Beskaffenhed. — 39) Lodseroe skulle ikke alene

give Toldvæsenets Betjente paa Forlangende al den

Efterretning, de have om Skibe under og imellem Ky-

sterne, men ogsaa uopholdeligen melde vedkommende

Toldbetjent, naar de bemærke, al et Skib ankrer eller

opholder sig i Farvandet uden Nodvendighed, eller at

ulovlig Lossen eller Laden foregaaer nogetsteds. Skulde

nogen Lods, for hvem det er bekjendt, at ulovlig Lossen

eller Laden har fundet Sled, forsætligen fortie dette,

skal han have forbrudt sin Lodstjeneste. Begaaes lig-

nende Forbrydelse af Nogen, som uden at være Lods

ifolge § 32 paatager sig at lodse et Skib, skal den

Skyldige straffes med at hensættes paa Vand og Brod.

Icivrigt rette Lodserne sig efter Havne-, Told- og Qvaran-

taine-Anorduingerne, forsaavidt disse angaae Lodsvæse-

net. — 40) Kommer nogen Lods béskjænket ombord

til Lodsning, eller befindes han siden under Lodsningen

1 béskjænket Tilstand, skal han forste Gang bode fra

2 Rbd. til 10 Rbd. Solv, anden Gang det Dobbelte,

eller belægges med Arrest; men dersom Forseelsen

oftere igjentages, skal han efter Omstæ,ndighederne ind-

stilles til al afskediges fra sin Tjeneste; med samme

Straf skal og den Lods belægges, der kommer béskjæn-

ket til sit Vagthold, eller drikker sig béskjænket under

samme, — 41) Opkommer Trælle imellem nogen Skibs-

fører og Lods, eller en af Parterne har Noget at klage,

Lodsningen angaaende, eller Mishandling paa nogen

Maade har fundet Sled, da behandles Sagen gjæsterels-

viis paa det Sted her i Riget, hvor Skibet forst an-

kommer. Skulde Dommen blive appelleret, kunne Lod-

serne paa Ansdgning vente efter Sagens Beskaffenhed
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at erholde beneficium processus gratuili. — 42) Bader, 1831.'

som for denne Forordnings Overtrædelse skulle er- 27. Marts,

lægges, bOr efter Overlodsens Requisition af vedkom-

mende Ovrighed foranstaltes inddrevne hos de Paa-

gjeldende. Forsaavidt Angiveren ikke er tillagt Deel i

Bciderne, tilfalde disse vedkommende Lodseries Pensions-

kasse. — 43) Ved denne Forordning hæves alle de

tidligere Lovgivninger, Lodsvæsenel i Almindelighed be-

træffende. — Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

bave at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsslad Kjdbeu-

havn den 27. Martil 1831.

FormularNr. 1:

ScHEMA til det Bevils, Skibsforeren under sin Haand
skal give Lodsen.

Jeg Underskrevne N. N., hjemmehorende i N. N.,

*'cirende Skibet N. N., som horer hjemme i N.N., sldrste

^ybgaaende N. N., ér bleven af N. N. Lods lodset fra

N. til N. N., hvorfor jee; haver
*^^^talt ham \ . . . N. N. Rbd. N. N. Sk.

forOpliold i N.N. Etmaal ombord N. N. '
— N. N. -

Talt N. N. libd. N. N. Sk7

bar Lodsen opf5rt sig:

Saturn. ^ Skibsfdrerens Navn'

k Skibsfører N. N. ikke har betalt Lodsen om-
(iet fulde ham for Lodsning og Etmaalspenge Til-

kommende, saa ville N. N. behageligst for min Conto
"«betale ham N. N. Rbd. N. N. Sk.

Skibsfdrerens Navn.

FormularNr. 2:

.
ScHEMA til det Beviis, Lodsen under sin Haand skal

S've Skibsfdreren.

Jeg underskrevne Lods N. N., fra N. N., haver lod-
sel bkibet N. N., fort af Skihsfdrer N. N., fra N. N. til

N., og derfor bekommet i Lodspenge N. N. Rbd. N. N. Sk.

*>g for Ophold i N. N. Etmaal N.N. N.N. -

samt
1 Hjemreisepenge N.N. — N.N. -

iaTr¥.N.Rbd. N.N. Sk.

^3tum. Lodsens Navn.

'X. li, , 43
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1831. I Mangel af contant Betaling har Skibsfcireren leveret

mig en Anviisning paa N.N. iibd. N.N. Sk. til N.N. iN.N.

Lodsens Navn.

Formular Nr. 3:

Undertegnede Lods tilstaaer at have af Skibsforer

N.N., forende Skibet N. N., modlaget de i Lodsfarvandet

N. N. bestemte Prikke- og Mærkepenge
med N.N. Rbd. N.N. Sk.

N. N.,

Lods ved N, N, Lodserie.

5. April. Cancellie - Circ^Iaire til samtlige Amtmænd,

ang. schematiske Indberetninger om sindssvage

Personer. Khavn den 5. April 1831. — Dette

Circulaire synes ogsaa at være sendt til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr.

99P CAftryk uden Schema}^ Canc. 2. Depart. Brevb. 1831,

Nr. 976—981 (uden Schcma) Original -Aftryk som ^^Circu-

laire", 2 Blade i 4*'». (det medfcilgende Schema trykt paa et

Halvark i Folio). Algreen-Ussings Reskriptsamling 1831, S. 108

(uden Schema).

La en efter allerh. Befaling nedsat Cornrnission, som

det blandt Andet er overdraget at undersøge Bidslrup-

gaards Hospitals nuværende Indretning, og tage under

Overvejelse, hvorledes Ilospilalet kunde være at organi-

sere, for at bringes til den Fuldkommenhed, at det kan

svare til de Fordringer, som nu kunne gjores til et vel ind-

rettet Hospital for Afsindige, samt tillige erholde en saadan

Udvidelse, at det kan tjene til et Hospital for Afsindige overalt

• i Danmark, har, for al kunne opfylde dette Hverv, anseet

det nodvendigt at komme i Besiddelse af fuldstændig

Oplysning om de Afsindiges Antal i Danmark, om deres

KjOn og Alder, om hvorvidt de ere formuende eller

ikke, samt hvorvidt der er Haab om deres Helbredelse,

saa skulde man tjensll. anmode (Tit.) om, forN. N. Amts

Vedkommende, behageligst snarest muligt at ville til-

veiebringe og dernæst tilstille Gollegiet de ovenmeldte
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Oplysninger, der, for at lette Oversigten, dnskes affat- 1831.

tede i Overeensstemmelse med del horlios ^o'S^"^*^"^^^^!

Schema. — Det kongel. Danske Gancellie den 5. April

1831.

Schema.

I N. N. Amt findes for Tiden af vanvittige og sinds-

svage Personer, hvis Oplagelse i Stiftelsen paa Bidstrup-

gaard kunde ansees for mere eller mindre nødvendig:

Af disse ere:

15 Aar eller derover Under 16 Aar
Efter vcdkonimende

Læges Skjftn

Efter vedkommende
Ovrigheds SkjOn

Mand-
folk

Fruen-
tinimcr

Drenge-
barn

Pige-

barn
helbre-

delig

uhelbre-

delig

for-

muende
ufor-

muende

Bemærkninger: 1) Ved ,Jormuende" forstaaes de, som

enten af egne Midler kunne, eller og hvis Familier skulle

eller ville yde Stiftelsen den for deres Ophold der anord-

nede Betaling; ved ((Uformuende" de, hvis Forsørgelse er

paalagt Communen. — 2) Af denne Liste udgaae alle de

Sindssyge, hvis Familie eller 'lilhfirende selv kunne og

ville besfirge deres Pleie og Varetægt. — 3) Ligeledes alle

de, hvis legemlige Helbred er saa nedbrudt, at en Reise

eller Flytning maa ansees betænkelig eller farlig. — 4) Af

vedkommende Læge anfcires summariskt, om der imellem

de anfbrte Syge findes nogle, og da hvormange, som til-

lige ere beladte med Slagtilfælde — epilepsia. — 5) Af

Ovrigheden bemærkes : om der i Amtet gives nogen Byg-

ning eller Stiftelse, bestemt for Optagelsen af denne Slags

Syge? og om de der have tilbfirligt Lægetilsyn?

Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Forbud mod A^prii.

Efterstik af danske topographiske Kort. Khavn

den 6. April 1831. — Dette Lovbud, hvis fuldstændige

Titel er: „Kongelig Bekjendtgjorelsc, hvorved det forbydes at

efterstikke eller efterstukne at indfcire de topographiske Korter,

eom det er tilladt den kgl. General-Qvarteermester-Stab at ud-

43*
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give", findes ikke at være publiceret ved Landsoverretten i

Island, men derimod i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

1831 5 den er udvidet til Island ved Forordn. 3. Februar 1836.

jevnf. Sunnanp6st. 1838, S. ](i3. — Canc. 2. Departem.

Registr. XXXII, \02^ dlSHX, Nr. 247). Original- Aftryk hos

Schultz. ColL Tid. for 1831, S. 24.1—242. Qvart-Forr. for

1831, S. 59 5 Schou XX, 272-273.

12. April. Cancellie - Plakat for Danmark, ang. Cartel-

Conventioa om Udlevering af Deserteurer m. m.

Khavn den 12, April 1831. — Denne af Cancelliet

udgivne ^(Plakat for Danmark, angaaende de i en almindelig

Cartel-Convention for samtlige tydske Forbundsstater om Ud-

levering af Deserteurer og undvigte Værnepligtige indeholdte

Bestemmelser", er publiceret ved den islandske Landsoverret

den 20. Juni 1831 og i Synodaltbrsamliugen i Reykjavik iJuU

s. A. — Canc. 2. Depart. iiegistr. XXXII, 107^-112 (1831,

Nr. 259). Original-Aftryk hos Schultz, Coll. Tid. for 1831,

S. 233-241, Qvart-Fovr. for 1831, S. 60-65; Schou XX,

S. 273-279.
t

)

13. April. Plakat for Danmark, ang. Lettelser ved Om-

vurderinger af Panter for Laan af Stiftelsers og

Umyndiges filidler. Khavn den 13. April 1831.

— Denne „Plakat for Danmark, indeholdende Lettelse i de

med Omvurderinger af de for Laan af Umyndiges og offent-

lige Stiftelsers Midler stillede Panter forbundne Omkost-

ninger", er pubhceret ved Landsoverretlen i Island den 20.

Juni 1831 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. Å-,

men maa dog vistnok betragtes som ikke gjeldende, da

den deels ikke er udvidet til Island, deels de deri paabe-

raabte Lovbud ikke gjelde for bemeldte Land. — Canc. 2. De-

part. Registr. XXXII, lU*"— 116 (5831, Nr. SfiOy Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1831, S. 249—255 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1831, S. 66—57; Schou XX, 279.

16. April Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Nord- og Oster - Amtet, Gnmur Jonsson, ang.

6. April.

\
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Midler til at fremme Pengeomsætning mellem '83i.

Private i Island. Klmn den 16. April 1831. —
Rentek, Isl. Copieb. 8, Nr. 700.

Efter at Kammeret havde tilskrevet Directionen for

Slatsgjelden og den synkende Fond i Anledning af en

hertil indkommen Anscigning fra Methusalem Arnesen,

Repstyrer i Vapnefjorden, hvori han paa egne og Fleres

Vegne anholder om, at private Capitaler maatte mod-

tages i Islands Jordebogskasse til Forrentning af Stats-

gjeldskassen, har bemeldte Direction under 22, f. M.

svaret, at den ikke kan indlade sig paa dette Andra-

gende, da Statsgjelds- Directionen ei er bemyndiget til

at modtage Capitaler af private Personer til Forrentning,

og der fra den kgl. Kasses Side ikke er Anledning til

at finske Indbetalinger af det Slags.
*

Ved at melde lir. Amtm. Forestaaende til behage-

^ig Efterretning og Bekjendtgjdrelse for Vedkommende,

maae Vi derhos tjenstligen anmode Dem om, forsaavidt

det er at formode, at liere saadanne Capitaler henligge

ubenyttede, atgjore Eierne opmærksomme paa de Fordele,

hensigtsmæssig Anvendelse vil medfare, ikke alene

for dehn selv, men ogsaa for Andre, i Særdeleshed naar

saadan Anvendelse kunde skee i Landet selv. —
^'S^'t^des anmodes lir. Amtm. om, da der er Grund til

^t antage, at Udiaan imellem Private ikke er alminde-

^'B*- der i Landet, at meddele os Deres behagelige Be-

^senkning
i Henseende til, hvorvidt for Nord- og Oster-

Anitels Vedkommende noiien hensigtsmæssig Foran-

staltning kunde være at foie, lil al fremme saadan
Udiaan imellem Private sammesteds. — Skulde der imid-

lertid ikke for Tiden gives Anvendelse ^ for saadanne

Pnvate Capitaler, vil Kammeret være villig til, naar

Vedkommende ved Kjob maatte kunne forskafife sig

kongelige Obligationer, hvoraf Renterne udbetales af

Stalsgjeldskassen, at foranlediae, at disse Renter efter



L

678 Rentek. Skriv, ang. Penges Forrentning.

1831. nærmere Andragende blive udbetalte af den islandske

, ,
."^^ Jordeboij;skasse. — Rentekammerei den April 183P.

H). Apnl. ^ ^

16. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiflsovrigheden i Island, ang.

det islandske lærde Skolevæsens Tilstand. Khavn

den 16. April 1831. — Univers. Direct. Brevb. 1831,

Nr. 342. P. Péturssons Hist. Eccl. Island. S. 259—260.

I Septembr. Maaned 1829 behagede det H. Maj*.

Kongen ved alierh. Reskript at lilslilie Directionen el

anonymt Andragende, belræffende nogle Forandringer

ved det lærde Skolevæsen i Island, med Befaling der-

over at nedlægge allerund. Betænkning, efter forst at

have indhentet de Oplysninger om bemeldte Skolevæsen,

der maatte kunne erholdes fra de forhenværende Stift-

amtmænd og Amtmænd i Island, som opholde sig i

Kjobenhavn eller i Nærheden deraf.

I ovennævnte anonyme Andragende har dettes For-

fatter blandt Andet fremsat folgende Ankeposler:

1) at Skolens Locale er for indskrænket, da der

nu kun haves tvende Læsesale, hvilket baado er for

Lidet til den fornddne Inddeling i flere Klasser, og

skadeligt for Sundheden, idet et altfor stort Antal Di-

sciple ere samlede i een Stue. — 2) at uagtet Lære-

gjenslandene nu itivrigt ere de samme, som i Skolerne

i Danmark, savnes dog Underviisning i det tydske og

' det franske Sprog, saml i Naturhistorie. ~ 3) at Legems-

5velser mangle næsten aldeles. — 4) at Skolen ikke

') s. D. Rentek. Skrivelser til Stiftamtmand Krieger og Amt-

manden i Vester- Amtet, Bjarni Thorsteinson , hvorved

deres Betænkning forlanges, hvorvidt der kunde være at

faie nogen gavnlig Foranstaltning til at fremme Udlaan

imellem Private i deres Amter. — Isl. Copieh, sjst. Nr.

701—702.
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kan levere saa mange Candidater, som til Embedernes 1831.

Besættelse behoves, hvorved Privat-Dimissioner, hvilke 16, April.

Forfallerén ansecr som skadelige, begunsliges.

Efter at Direclionen, ifolge ovennævnte allerhbieste

Befaliiig, havde brevvexlel med nofmarschal, Kammer-

herre Moltke og Stiftamtmand Hoppe, hvilke forhen have

været Stiftamtmænd i Island, har Directionen nedlagt

sin allerunderd. Betænkning, og deri yttret sig blandt

Andet om foranf(5rte af den ationyme Forfatter frem-

satte Ankeposter.

Hvad den forste af disse Ankeposter angaaer, da

bemærkede Directionen, at Anken ikke kunde ansees

for at være ugrundet, og at en Udvidelse af Localel

vilde være onskelig, i hvilken Henseende den troede,

at Forfatterens, ogsaa af Kherre Moltke anbefalede For-

slag, at opfbre en Bygning paa islandsk Vils af Jord,

med Paneel indvendig, til Beboelse for Oeconomus, og

derimod at anvende det- Væreise i Hovedbygningen,

som denne nu beboer, til Læsesal for en tredie Klasse,

kunde fortjene megen Opmærksomhed. — I Henseende

til den anden Ankepost har Direclionen yltrel, at Under-

viisning i Naturhislorien kun vilde være til liden Nytte,

hvor ingen af de dertil fornbdne Samlinger haves, og

at Kundskab i det franske og tydske Sprog næppe vilde

være nodvendig for en slor Deel af Skolens Disciple,

men at det dog paa den anden Side vilde være onske-

iigt, hvis der kunde skatFes Leilighed for de mere op-

vakte Disciple, især for dem, der agte at forisætte deres

Sluderinger i Kjbbenhavn, til at lære i det mindste

Begyndelsesgrundene af det tydske Sprog. — Om Ind-

førelse af gymnastisk Underviisning er Sliflsbvrighedens

Betænkning allerede under 8. Septembr. 1827 herfra

begjært.

Directionen har ikke kunnet tiltræde Forfatterens

Mening om det Skadelige ved Privat-Dimissioner, hvilke

den meget mere maa finde gavnlige i et Land, hvor

Mange boe saa langt fra Skolen. Den har imidlertid i
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16. April.

i83). sin allcruntl. Betænkning forcslillel, at Stiftsovrighedens

Betænkning rriaatle indhentes, angaaende hvorvidt de

Privat-Dimitterede, for at erholde Adgang li! Embeder

i Island, kunde være at examinere paa Skolen, og s'aa-

dan Prbve at sætte i Forbindeise med Skolens egen

saakaldte finale Examen.

Paa denne DirecLionens Betænkning bar det be-

haget H. Maj*. Kongen under 11. Januar d. A. allcrn.

at resolvere saaledes:

„Vi ville allern. have Directionen bemyndiget til,

efter at have indhentet Betænkning fra Stiflsovrigheden

i Island .... [osv. see ovenf. S. 629-630] .... at frem-

lægge en Grundtegning af Besseslad lærde Skoles

Bygning".

I Ovepeensstemmelse hermed skulde Directionen

herved tjenstl. have Stiflscivrigheden anmodet om, at .

afgive behagelig Betænkning over de i foranforte aller-

hOieste Resolution ommeldte Gjenstande, samt at tilstille

en Grundtegning af Bessestad lærde Skoles Bygning.

—

Den kgl. Direclion for Universitetet og de lærde Skoler

den 10. April m\.

16. April. Rentekammer-Skrivelse til Conferentsraad M.

Stephensen, ang. Oversendelse af Faar af frisisk

Race, samt af Træplanter. Khavn den 16. April

1831. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 746.

1 Eiler Hr. Conferentsraadens Andragende i Skrivelse

af 24. August f. A. har Kammeret foranlediget, at Di-

rectionen for Slutterievæsenet og Veterinairskolen har

overladt Hr. Cfraaden gratis et Par Faar af 1 Aars Alder

af den frisiske Stamme. Ligeledes har Kammeret for-

anstaltet anskalfet de paa indsluttede Fortegneise an-

forte Træplanter, der ligesom Faarene ville blive over-

leverede til Deres Commisslonair her i Byen, Urtekræmmer

Larsen, for derefter at bescJrges paa Hr. Gfraadens
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Bekostning oversendte til Island. Hvilket i Anledning 1831.

af fornævnte Deres Skrivelse herved tjenstlicen meldes, T!rT^"
Åpnl.

med Tilfoiende, at det vil være Kammeret behageligt

at modtage Deres Beretning angaaende Fremgangen

med de saavel med Faarene som Planlerne anstillede

Forsog, og maae vi tillige udbede os af lir. Cfraaden

meddeelt Underretning om, hvad Fremgang det har

haft med Udbredeisen i Island af den Qvægrace, hvoraf

der tidligere ifcilge Deres Begjæring er tilstaaet Dem
enkelte Stykker. — Rentekammeret den IG, April 1831.

*

Rentebammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 23. Aprii.

Island, ang. hvorvidt Borgere i Islands Kjob-

stæder ere forpligtede til at holde Vareoplag,

Khavn den 23. April 1831. — Rentek. isi. Copieb.

8, Nr. 776.
'

*

Stiftamtmand Hoppe har under 30. Juni 1829, som

daværende Stiftamtmand for Island, tilstillet Kammeret

et Andragende fra den const. Landfoged i Island, Krigs-

assessor Ulstrup, hvori han henstiller, om det ikke maatte

ansees gavnligt, at en lignende Bestemmelse med Hensyn

til Formue eller Oplag af Varer blev gjort gjeldende for

dem, der ville vinde Borgerskab i Kjobslæderne samme-

steds som Kjobmænd, som der ved For. 13. Juni 1787

Cap.
2, § 12, og Plakat af 18. August 1786 § 13,, er

fastsat for dem, der ville drive Handel paa de autori-

serede Udliggersteder.

Efter at have over denne Sag, forsaavidt Vester-,

Nord- og Oster-Amterne angaaer, indhentet Betænkning

ffa Amtmændene Thorsteinson og Johnsson, samt lige-

ledes desangaaende corresponderet med det danske

Cancellie, skulde vi tjenstligen melde Hr. Sliftamtm. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Krigs-

assessor Ulstrup, at man finder der er ikke tilstrække-

lig Anledning til at udvirke nogen særdeles Bestemmelse

1
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1831. i Overcensstemmelse med bemeldte Forslag. — Rente-

"TT^T"*^ kammeret den 2.3. April 183 i.

26. April, Cancellie-Sbrivelse til Amtmanden over Sonder-

Amtet paa Island, ang. Straffen for Horbriide,

begaaet af Præster. Khavn den 26. April 1831.

- Canc. 1. Depart. Brevb. 1831, Nr. 1109. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1831, S. 141.
r

I behagelig Skrivelse af 8. Januar d. A. har Hr.

Sliftamtm. andraget, at De, i Anledning af en af forhen-

værende Præst til Hest og Hvanndre (r. Hvanneyri og

Bæ) Menigheder, Bachmann, i Aaret 1829 begaaet Hor-

brcide, har tilskrevet vedkommende Sysselmand om at

foranledige denne Sag berigtiget i Overeensstemmelse

med Reskr. af 21. Mai 1823 ; men da bemeldte Bachmann

. har formeent, at han, der i Egenskab af geistlig Person

har for den ovenmeldte Forseelse tabt sit Embede og

geistlige Værdighed, ikke tillige kan være at ansee efter

fornævnte Reskript, har Hr. Sliftamtm. anholdt om Can-

celliets Resolution for, hvorvidt det ommeldte Reskript

af 21. Mai 1823 er anvendeligt paa Personer i Island

af den geistlige Stand, ' der maatte befindes skyldige i

begaaet Hoer. -

I denne Anledning skulde Gancelliet tjenstl. tilmelde

Hr. Sliftamtm, til behagelig Efterretning, at forrige Præst

Bachmann ikke, foruden den Straf paa Embede og

' geistlig Værdighed, han har maattet underkaste sig paa

Grund af Hoer, tillige kan være at straffe med den

ordinaire Horslraf. Her finder nemlig ingen concursus

plurium delictorum Sted, som kan hjemle cumulatio

poenarum, men der er her begaaet een E;orseelse,

hvilken, paa Grund af den Skyldiges Stilling, maatte

paadrage ham en forhciiet Straf, hvilken hoicre Straf

udelukker den mindre, hvor Lovene ikke udtrykkelig

have fastsat, at den, paa Grund af den qualificerende

Omstændighed fastsatte Straf skal forenes med den
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ordinaire, og delte findes ikke anordnet i de Lovsteder,

hvis AnaIoij;ie medforle, at Bachmann forbriSd sin Stand

Og sit Embede (see 2—2— 5 og2--l1— 13), ligesom der

ogsaa blandt de Svrige Lovsteder og Anordninger, som

angaae qualificerede Løsagtigheds - Forseelser, ere en-

kelte, som paabyde den derfor fastsatte Strafs Cumu-

Jalion med den ordinaire (6—13—8), andre derimod,

som ikke paabyde slig Cumulalion (f. Ex. 6—13— H,
^2, 13, 14 m. FL). — Det kgl. Danske CancelHe den

26. April 1831.

1831.

26. April.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 26. Aprii.

Og Oster-Amtet, ang. Jon Sigurdssons Gavebrev

til Fattige i Oefjords Syssel. Khavn den 26. April

1831. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 1287.

Hr. Amtm. har, ved at underrette Cancelliet om,

9t Forpagter og Forligelses- Coramissair Jon Sigurdsson

paa Bciggverstader inden Oefjords Syssel har, i den

Hensigt derved at lægge Grunden til en Amtsfattigkasse

for Nord- og Ost- Amtet paa Island, skjænket en Deel

sin Formue til en saadan Stiftelse, i behagelig Skri-

velse af 24. Septembr. f. A. andraget paa, at bcvirkes

H- Maj'' allerhdieste Confirmation paa del i denne Anled-

ning af Giveren under 8. Julii s. A. oprettede Gavebrev.

Foruden at dette frembyder den Bemærkning, at

^en omhandlede Donation, efter Indholdet af § 5 i

Gavebrevet, ikke egentlig kan antages at lægge Grun-

den til nogen Amtsfattigkasse, idet samme, efter Giverens

udtrykkelige Bestemmelse, ikkun skal komme el enkelt

Amtets Sysseler tilgode, maa Cancelliet, forinden

man forelægger Hans Maj', det ommeldte Gavebrev til

^llern. Approbation, og ved denne Leilighed henleder

AIIerh5istsammes Opmærksomhed paa Jon Sigurdssons

fortjenstfulde interesse for det Ofifenllige og ovrigel^ros-

værdige Forhold, tjenstl. anmode Hr. Amtm. om, be-
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I

i 831. hageligen at indhente dennes nærmere Erklæring med

'^^"^^^^ Hensyn til Bestyrelsen af det oftnævnte Legat.

Da det oprettede Gavebrev nemlig henlægger Le-

gatet under Bestyrelse af Amtmanden og Amtsprov-

sten, dersom en saadan bliver beskikket, og der-

efter flere Steder in parenthesi nævner Amtsprovsten

som eventualiter deellagende i denne, maa Cancel-

liet, da en saadan Embedsmand ingensinde kan ven-

les beskikket i Lsland , efter at Amtsprovstierne nu

ere hævede i Rigets (ivrige Provindser, tjenstl. udbede

sig nærmere underrettet om, hvorvidt det maatte være

overeensstemmende med Giverens Onske, at enten

samtlige i Amtet ansatte, eller i alt Fald den eller de

Amtmanden nærmest boende Provster, deeltaee med

denne i Legatets Bestyrelse paa den i Gavebrevet be-

stemte Maade.

Slutteligen skulde Gancelliet endnu, med Hensyn

til Hr. Amtm/ Indstilling om, al den ved For. 8. Febr.

1810 paabudne ^'s **/o Afgift maatte vorde eftergivet,

Ijensll. tilfc5ie, al en saadan Eftergivelse vel ikke, efter

bvad det kgl. Rentekammer desangaaende har yttret,

ifcilge de gjeldende Principer kan ventes bevilget, men

at denne in casu ubetydelige Udgift i al Fald i sin Tid

vil kunne afholdes af det omhandlede Legats Renter. —

-

Det kgl Danske Canceliie den 26. April 1831.

26. ApriL Cancellie-Skrivelse til stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Udvidelse af Anordninger

fra 1830 til at gjelde for Island, Khavn den

26. April 1831. — Canc. s. Departem. Brevb. 1831,

Nr. 1288-1291.

Ved at tilstille Hr. (Tit.) medfølgende Exemplarer

af de gjennern dette Collegium i afvigte Aar emanerede

Anordninger for Danmark, skulde Gancelliet tjenstl. ud-

bede sig Deres Betænkning bebageligen meddeelt, an-

gaaende hvilke af disse der enten uden Forandring,

r
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eller i alt Fald med visse Modificationer, raaatte egne 1831.

sig til at gjcires anvendelige paa Island, og er det iov- "^T^^^T^
ngt eu Selvfcilge, at det vi! være tilstrækkeligt med
Taushed al forbigaae de Anordninger, om hvis Anveu-

^

delse der efter Hr. (Tit.) Formening aldeles ikke kan

blive Sporgsmaal. — Det kongl. Danske Cancellie den

26. April 1831.

Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang. s. Mai.

ny Anordning om Griminalvæsenet i Island.

Khavn den S.Mai 183r. — Canc. s. Depait. Brevb.

1831, Nr. 1332.

Ifolge Cancelliets derom allerund. nedlagte Fore-

stilling blev det ved en allerh. Resol. af 29. Marts 1826

bifaldet, at der, for at tilveiebringe Ensformighed imel-

^6tn den danske og den islandske Lovgivning, maatte

foranstaltes udarbeidet en Anordning, hvori Alt det af

Islands endnu ikke ophævede Hovedlov, Jonsbogen, som
^fter de nuværende Forhold og med Hensyn til Landets

Tarv kunde egne sig til at være gjeidende Regel samme-
steds, blev med de foi'nodne Modificationer optaget,

saa at bemeldte Lo.v iovrigt kunde sættes ud af Kraft,

% at tillige ved denne Anordning Danske Lov, med
sile om de i samme forekommende Materier senere

S^vne Love, maatte forkyndes som gjeidende for Island,

^^d de Undtagelser og Forandringer, som efter de lo-

^9ie Forhold maatte være fornbdne; hvorhos det blev

overdraget Amtmand Thorsteinson at gjore Udkast til

saadan Anordning, der, efter at være underkastet

fornodne nærmere Ventilationer, kunde forelægges

Hans Majestæt til allerhoieste Bedommelse.

ancelliet har ikke senere erfaret, hvorvidt det be-

fneldte Embedsmand saaledes overdragne Arbeide i

clet Hele maatte være fremmet; men, da der i fornævnte

O For. 24. Januar 1838.
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183). Aar var indkommet et Andragende fra daværende Stift-

3. Mai, amtmand over Island, Hoppe, om, at Bestemmelserne i

"""'^
de under 25. Julii 1808, 3. Maji 1816 og Si.Maji 1823

emanerede allerhciieste Reskripter maatte, med de for-

nødne Modificationer, samles i en ny almindelig crimi-

nel Anordning for Island, fandt man sig foranlediget

til strax at tage under Overveielse, om ikke den attraaede

Reform i den islandske Lovgivning kunde iværksættes

med Hensyn til den criminelle Deel, uden at oppebie

Udfaldet af det ovennævnte almindelige Lovrevisions-

Arbeide, I delte Oiemed indhenledes Betænkninger

fra Islands Amtmænd, saavel som fra den islandske

Landsoverret, over de Hovedsporgsmaal, som med Hen-

syn til hiin Gjensland kunde behove en nærmere Ven-

tilation, hvorved deels Hensigtsmæssigheden af at gjiire

den criminelle Deel af Christian V' danske Lov med

tilhorende senere Anordninger til fremtidig Norm for

Island, fandtes bestyrket, da Jonsbogens Bestemmelser

i denne Materie ikke længer kunne ansees brugbare,

deels fornodne Malerialier lilveiebragtes til ved faste

Regler at ordne de enkelte Malerier, som kunde be-

hove nærmere specielle Bestemmelser, Jierefter er et

Udkast til en almindelig Anordning om Misgjerningers

fremtidige Afstraflelse og Forfolgning paa Island foran-

staltet udarbeidet, af saadant Indhold, som den ved-

folgende Gjenpart udviser, hvorved det iovrigt bemær-

kes, al der dog i Collegiet er ulige Mening angaaende

Tilraadeligheden af de Folger for den Afstraflfedes Ag-

telse, som efter § 5 skulde forbindes med de Legems-

Revselser, der træde i Stedet for Hensættelse til offent-

ligt Arbeide paa ikke længere Tid end Ire Aar, idet

der er yltrel den Indvending, at disse Folger vilde

være den Skyldige altfor meget lil Hinder i at finde

lovligt Udkomme og i al reise sig fra sit Fald.

Forinden Cancelliet ailerund. forelægger H. Maj*,

denne Sag til allerh, Afgjijrelse, maa man tjenstl. udbede

sig det kongeL Rentekammers Betænkning, om der fra
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Sammes Side maatte haves Noget at bemærke ved Ud- -1831.

kastet, i Særdeleshed ved de i § 14 i Slutningen, saa- 3. Mai.

vel som i § 18, anforte Bestemmelser, der angaae

Gjenstande, som henhcire under det kgl. Rentekammers

Ressort.

Paa førstnævnte Sted omhandles den Betaling, som

for Fremtiden formentlig kunde være at tilslaae for cri-

minelle Arrestanters Fangehold, hvorom Reskr. 25. Juh

1808 § 3 har bestemt, at Repstyreren, som selv er

villig til at paatage sig Arrestanternes Paapasning, her-

for skal nyde i Godlgjcirelse 1 Rbd. ugentlig for hver

Fange; hvoraf en forholdsmséssig Andeel syntes at

maatte tilflyde dem af Reppens Bonder, som efter samme

Anordning skulde deeltage i Vagtholdet. Angaaende

denne Punkt har Amtmand Thorsteinson i sin Betænk-

ning yttret, at del nu formentlig kunde være en til-

strækkelig Betaling, at tilslaae 10 Rbsk. dagligen for

hver Fange, saavel for Localet, som for Bevogtningen,

med mindre en eller anden særdeles Bekostning derved

var foranlediget, da Betalingen i saa Fald formentligen

kunde forhtiies indtil 16Rbsk. dagligen. Cancelliet har

ogsaa antaget, at den omhandlede Godtcjdrelse kunde

hedsættes under det nu bestemte Belob, og at det

kunde overlades Sysselmanden at bestemme sammes

Stcirrelse i ethvert enkelt Tilfælde saaledes, at den

ovennævnte Grændse af 10 Sk. Solv daglig for hver

Fange ordenlligviis ikke maatte overskrides, men Be-

falingen vel i enkelte Tilfælde blive endnu noget lavere;

samt at det i de enkelte Tilfælde, hvor en forhbiet Godt-

gjtirelse efter Omstændighederne maatte ansees billig,

kunde være overladt til vedkommende Amtmand ved

Resolution at afgjore saadant, dog at Betalingen i des-

lige Tilfælde ikke kom til at stige hdiere end til det nu

fastsatte Belcib af 1 Rbd, Solv ugentlig. At idvrigt den

i Reskriptet fastsatte Betaling ikke tillige skulde indbe-

fatte Gudtgjorelse for Fangernes Bespiisning og dvrige

Forpleining, er utvivlsomt, men en bestemt Norm i
,
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1831. denne Henseende har ikke været foreskrevet; hvorimod

8. Mai. det af Amtmand Thorsteinsons Betænkning sees at have

været sædvanligt, derfor at beregne 1 Kbd. Solv om
Ugen, Da denne Godtgjorelse synes at være noget for

hdi, eftersom Fangen, naar han ikke sidder i Jern,

maa formodes dagligen at arbeide for sin Fode hos

den, der besdrger Arresten, har bemeldte Overovrighed

foreslaaet, at Bespisningspengene herefter maatte ned-

sættes til 8 Rbsk. dagligen, med mindre den Arresterede

er i Jern, da i saa Fald en forhbiet Godtgjcirelse indtil

den nu brugelige Betaling af 1 Bbd. Scilv om Ugen

formentlig kunde tilstaaes. En saadan Gradation fra

8 Sk. S5lv dagligen til 1 Rbd. Sc3lv om Ugen synes

ogsaa passende at kunne foreskrives, og Ansættelsen i

de enkelte Tilfælde beroe paa Amtets nærmere Be-

stemmelse efter de concrele Omstændigheder, hvilket

vil medfore consequentere Resultater, end om Betalingen,

saaledes som i enkelte af de andre Betænkninger er

foreslaaet, blev fastsat til et bestemt, uforanderligt Be-

lob. — Gancelliet antager iOvrigt, at den Indretning,

som i det Ovenanfcirte er nævnt som et Moment ved

Betalingens Bestemmelse, nemlig at den criminelle Ar-

restant åf den, som besbrger Arresten, kan benyttes

til al arbeide i hans Tjeneste, ikke bor afskaffes, men

Billighed taler da ogsaa for, at den Fordeel, Arresthol-

deren saaledes kan hoste af Fangernes Arbeide, kom-

mer til Afgang i den Godtgjorelse, der ellers maatte

være at tilstaae for deres Forpleining, hvilken Afgang

dog, da en nbiagtig Vurdering af det præsterede Ar-

beide vilde være forbunden med særdeles Vanskelighed,

næppe vil kunne finde Sled paa anden Maade, end ved

en arbitrair Afkortning i Forpleinings-Godigjcirelsen, alt

' efter de Amtmændene meddelte nærmere Oplysninger

fra vedkommende Sysselmænd. Det henstilles saaledes,

om ikke den herhen horende Bestemmelse kunde af-

fattes overeensstemmende med Cancelliets Forslag.

1 Udkastets IS'*' [M^'] § indeholdes Bestemmelser

1
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for Delinquent- Omkostningers Udredelse paa Island, i 1831.

hvilken H enseeiide Reskr. af 25. Juli 1808 bestemmer, at 3. Mai.

alle deslige Omkostninger overhovedet skulle, forsanvidt

de ikke kunne udredes af vedkommende TiltaltesBoer, til-

vejebringes ved Repartition paa det Amt, hvorunder Sagen

var forfulgt, men at, naar nogen offentlig Sags Omkostninger

overstige 200 Rbd., skulle disse udredes ved Repartition

paa hele Landet med en tredie Deel af hvert Amt.

t^'orsaavidt Reskriptet derhos i § 4 paabyder Oprettelsen

af Sagefaldskasser for hvert Syssel, til at bestride For-

skud under Delinquentsagernes Drift, have vedkommende

Autoriteter vel overhovedet været enige i at ansee denne

Indretning for fortrinligere end den, i hvis Sted samme
traadte, hvorefter Sysselmændene selv oppebåre Sage-

faldet imod en ringe Afgift, og imod paa egen Bekost-

ning at besdrge Delinquenter arresterede og Sagerne

imod dem forfulgte; men man har fundet Adskilligt at

indvende imod Sagefaldskassernes nærværende indret-

ning, forsaavidt samme vel skulle oppebære de dertil

henlagte Indtægter, men ikke have nogen egentlig Ud-

gift at bestride, idet ethvert Forskud, der af samme
afholdes under en Deh'nquentsags F'orfolgning, skal re-

funderes ved den paafolgende Repartition paa Amtet.

Denne Indvending synes dog, som ogsaa i flere af de

indkomne Betænkninger er bemærket, ikke at kunne

komme i nogen væsentlig Betragtning, da det, i et .

Land som Island, vistnok maa ansees af Vi^tiuhed,

3t der i Nærheden af det Sted, hvor en Delinquentsag

forfolges, haves en Beholdning, hvoraf Udgifter, der

^f^ax maae bestrides, uden Ophold kunne udredes;

^hi vel ere de islandske Amtmænd bemyndigede til,

naar Omstændighederne kræve det, at foranstalte De-

linquent-Omkostninger forelobigen afholdte enten af den

islandske .iustilskasse eller af den kgi. Jordebogskasse

;

men det er indlysende, at denne Foranstaltning for de

langt bortfjernede Egne er forbunden med en skadelig

Vidtloftighed. Desuden er det med Hensyn til bemeldte

/X fi. . 44
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1831. Kassers Indtægter al bemærke, deels at disse, især efter

3. Mai. at Leiermaalsboder bleve afskaffede og Erlæggelsen af

Horboder efter Reskr. 21. Mai 1823 bleve sjeldnere,

have været h5ist ubetydelige, saa at i det mindste i

adskillige Sysseler i Sonder- og Vester- Amtet ikkun

ringe Beholdninger have været forhaanden, deels at

der, saafremt det bifaldes, at Bdderne for Hoer herefter

henlægges til den islandske Justilskasse, egentlig ikke

bliver noget Middel tilbage til at fordge Sagefaldskas-

sernes nuværende Beholdninger, undtagen forsaavidt

dertil ogsaa er henlagt saadant smaat Vrag, som ikke

er forbeholdet Hans Maj*' Kasse. Det kan derfor ingen-

lunde ventes, at bemeldte Kasser eflerhaanden skulde

kunne opsamle betydelige Beholdninger, der dog ikke

skulde bidrage til at lette Byrden ved Delinquent-Om-

kostningers Udredelse, hvilken Opsamling vistnok, i et

saa fattigt Land som Island, vilde være mindre pas-

sende, og ligeledes vil den Vanskelighed man har s(5gt

deri, at Sysselmændene ofte ikke uden Besvær ville

kunne tilveiebrjnge de nddvendige Caulioner for de

til Sagefaldskasserne henhOrende Oppeborsler, ifcilge

det Anfcirte ikke være af Vigtighed. Men paa den anden

Side er det klart, al det ubetydelige Beliib, der for

Tiden haves i adskillige Sysselers Sagefaldskasser, og

som ikke vil kunne vente nogen synderlig Fordgelse,

^

ikke væsentligen vil kunne tjene til at opfylde disse

Kassers Bestemmelse, saa at Overovrighederne forsaa-

vidt dog mase benytte de ovrige Udveie, der ere dem

anviste til at forskyde Delinquent- Omkostninger.

Forskjel, der kan være i bemeldte Kassers Beholdninger,

har icivrigt fremkaldt det Forslag, at der, i Stedet for

de specielle Sagefaldskasser for hvert enkelt Syssel,

maatte oprettes en almindelig Amls-Sagefaldskasse for

hvert Amt, hvori hine Kassers Beholdninger skulde ind-

drages og under vedkommende Amtmands Bestyrelse

anvendes til del samme Oiemed ; — hvorved det ene

Syssel indirecte vilde komnr^e det andet til Hjælp; ^
dog med Fradrag af en passende Sum, , som skulde
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blive tilbage til hvert Syssels eget Brug under Syssel- 1831.

mandens Varetægt. Naar imidlertid Sagefaldskasserne 3, Mai.

saaledes dog for en Deel skulde vedblive, og naar det

.

derhos forudsættes, at der ikke for Fremtiden vil blive

Leilighed til at skaffe deres Indlægter nogen synderlig

Tilvæxt, skjonnes der ikke at være nogen Nbdvendig-

bed i, at træffe den ommeldte forandrede Indretning,

Og Canceliiet maa derfor til Kammerets behagelige

Overveielse tjenstl. henstille, om det ikke, saaledes som

forbemeldte Paragraph i Udkastet indeholder, i den her

omhandlede Henseende bor have sit Forblivende ved

den i Reskr. 1808- hjemlede Forfatning.

Med Hensyn til Delinquent-Omkostningernes Reparti-

tion er det i nogle af de indhenlede Betænkninger til-

''fiadet, som del formentlig rigtigste, at hvert Amt her-

efter selv maalte bære alle Omkostningerne paa de

sammesteds forfulgte Delinquentsager, uden Hensyn til

disse Omkostningers Bel(3b, saa at den ved Reskr. 1808

hjemlede Repartition paa hele Landet, naar Omkost-

ningerne i en enkelt Sag havde oversteget et Belob af

^00 Rbd. Solv, maatte bortfalde. Foruden al delte

'^''incip i og for sig synes al være det naturligste, er

desuden til Forsvar for samme ahfort, at den nær-

værende Indretning lettelig afstedkommer CoUisioner,

|det alle Amtmændene ikke decidere og lildeels heller

>kke kunne decidere -Omkostningerne efter, de samme
^"undsætninger, eftersom de Data, der lægges til Grund
''or Decisionen, saasom Priser, Coulumer og andre lo-

^^1^ Vilkaar, undertiden ere meget differente i de for-

skjellige Amter, hvoraf da iaien fcilger, at del eller de
^^^r*! hvor Omkostningerne haves lettest, forurelles

at deeltage i den almindelige Ligning Ligesom
disse og flere Grunde i og for sig synes at gjore det

blraadeligi, al de omhandlede Udgifter ikke reparteres

paa st(5rre Distrikter, end de paagjeldende Amter hvert
'^or sig, saaledes kan Canceliiet saa megol mindre ta^e

* Betænkning at anbefale Ophævelsen af hiin paa Om-

44*
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1831. koslningernes Storreise grundede Forskjel i Henseende

3. Mai. til Reparlitionsmaaden, som delte vil være stemmende

med Analogien af den under 8. Januar 1830 emanerede

allerhoieste Forordning, hvorved Stiflsligninger her i

Rieet bleve afskaffede.

J Forbindelse med den hertil sigtende Bestemmelse

har Cancelliet fundet det rigtigst at indskjærpe, at det

fremdeles som hidtil vil blive vedkommende Amtmand

i hvert af Islands Amter, hvem del skal paaligge,- saa-

vel al træffe den fornødne Foranstaltning til, naar i

noget enkelt Tilfælde et Forskud i eu Delinquentsag

behoves, der af vedkommende Sagefaldskasse ikke kan

udredes, da efter Sysselmandens Requisition at tilveie-

bringe samme paa den hidtil brugelige Maade, som og,

efter at Sagen er paakjendt, at udfærdige de forncidne

Ordres til de medgaaede Udgifters Inddriveise hos ved-

kommende Deiinquenl, elier hvem ellers der efter Dom-

men maalte have al erstalle samme, samt endelig,

forsaavidt Erstatning ikke saaledes kan opnaaes, da al

iværksætte Belobels Repartition paa Amtels Indvaanere,

dog at de over Omkostningerne indgivne Regninger,

for at disse ikke, ved at opskrues uliiborligen, skulle

forege Byrden for de Domfældte eller for det Offent-

lige, underkastes on noiaglig Revision forinden de for-

synes med Approbation.

Endnu . maa Cancelliet bemærke, at den hidtil

gjeldende Maalestok for Delinquenl-Omkostningers Pa^"

ligning, hvorefter alene de af Landets Indvaanere, der

have været ansatte til Tiende af lost Gods, i Forhold

hertil have contribuerel til sammes Udredelse, saa a*

de faste Eiendomme ikke som saadanno have været

inddragne under Paaligningen, - i adskillige af de

indkomne Betænkninger or skildret som formenthS

mindre billig, da de sidstnævnte Eiendele afkaste den

reelleste og visseste Indtægt for vedkommende Eiere,

og saaledes endog i en hbiere Grad synes at egne sig

Ul at paaiægges hiin Byrde, end Losegodsel. Imidlertid

. ere paa den anden Side adskillige Tvivlsgrunde anforte,
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der synes al gjore det betænkeligt, for Oiebliliket at 1831.

afvige fra det i den ommeldte Henseende hidtil gjel- ~r^»7^
j O. iVlHil«

aende. Det vilde nemlig, om end Bierne af Landels

Jorder bleve tilpligtede at deeltage i Delinquenl- Om-
kostningers Udredelse, dog ikke kunne forebygges, at

disse enten direcle affordrede Brugerne eller Leilæn-

dingerne, der havde Jorderne i Fæste, hvad der saa-

ledes maalte blive dem selv paalagt, eller i al Fald

indirecte paancidede disse den ommeldte Byrde, ved at

skjule samme under Betingelsen af saa meget desto

hoiere Fæste- Afgifter, saa at deslige Fæstere, der nu

^ciae svare Delinquenl Omkostninger efter deres Lose-

S?ods, ved den paapegede Forandring endog snarere

^'Ide underkastes en Forogelse, end nyde en Rettelse

* den omhandlede Henseende; og vilde man indskrænke

^forpligtelsen til de Tilfælde, hvor Eierne selv beboede

eller dyrkede de dem tilhorende Jorder, vilde en saa-

dan Bestemmelse medfore betydelig Forvikling og In-

t^onsequence. Det vilde desuden, paa Grund af Ma-

^'^'kulvæsenets uformede Tilstand paa Island, være van-

skeligt at iværksætte en forholdsmæssig Ligning paa de

faste Eiendomme, naar Ansættelsen maatle skee efter disses

^^yldsætning. Det vil saaledes formentlig være reltesl,

det indtil videre paa bemeldte Land har sit For-

^*'ivende ved den hidtil brugelige Maalestok for Delin-

quent-Omkostningers Paaligning.

ovenmeldte fra Landet indhentede Betænkninger
vedlyegg^g

til behagelig Afbetjening, og forventes med ,

^eiberneldte Kammers Svar behageligst remitterede. —
Danske Cancellie den 3. Maji 1831.

Rentekammer- Skrivelse til stiftamtmanden i 7. Mai.

Island, ang. Oprettelse af et Fond for forulykkede

Fiskeres Efterladte i Guldbringe Syssel. Khavn

^^^^ 7. Mai 1831. — Rentek. IsL Copieb. 8, Nr. 821.

Ved at underrette Kammeret om, at i Febr. Maaned

V
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1831. cl. A. har igjen 11 Fiskere lilsalLivel ved nogle Baades

'T^rr^'' Forliis i en Storm, samt at saaledes i mindre end eet
7. Mai.

Aar 40 Mennesker fra Guldbringe Syssel ere forulyk-

kede paa Scion, har Hr. Stiftamtm. derhos under 3. Marts

d. A. bragt i Forslag, at et Fond maatte blive paalænkt

til Underslbltelse for forulykkede Fiskeres Efterladte,

hvilket formenes al kunne opnaaes deels ved et Over-

skud af de i forrige Aar ydede Gaver, og deels ved

frivillige Tilskud saavel i Penge som i Fisk afde Baade,

der bruges i Værtiden, og foreslaaer Mr. Stiftamtm.

derhos, al samme kunde staae under Bestyrelse af By-

fogden i Reykjavik, Sysselmanden i Guldbringe, Dom-

kirkepræsten og een eller to Kjbbmænd af bemeldte

By, hvilke Mænd ogsaa forinden maatte lægge en nær-

mere Plan hertil. Da Kammeret ikke kan Andet end

at give dette Deres Forslag fuldkomment Bifald, maae

vi tjenstligen anmode Dem om, at formaae ovennævnte

Mænd lil at gjore et Udkast til en Plan til et saadant

Fonds Oprettelse og hensigtsmæssige Bestyrelse, hvor-

efter da Sagen paa nærmere Andragende vil efter be-

findende Omslændigheder kunne allerund. forelægges

Hans Maj*, til allern. Sanclion. — Rentekammeret den

7. Mai 1831.

7. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Oversendelse af Landmaalings-Iiistru-

menter. Khavn den 7. Mai 1831. — Original i

Stiftsarchivet i Island. — Kentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 818,

I Anledning af Hr. Stiftamtm." Andragende i be-

hagelige Skrivelser af 17. August 1829 og 24. Februar

d. A. tilstilles Dem herved:

a) en geographisk Cirkel i complet Stand med Tilbehor.

b) en Dollands Kikkert med do.

c) et complet Sæt almindelige Landmaaler-lnstrumenter.

Disse Instrumenter, som indtil videre blive at tage i

Forvaring ved Stlftamtsarchivet i Island, bemyndiges Hr.
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Sliftamlm. til at udlaane der i Landet i forekommende 1831.

Tilfælde, under Ansvar for Vedkommende for Tilbage-

leveringen i uskadt Stand. Fornemmelig maa Instru-

menterne være til Afbenyttelse for den~ islandske Af-

deling af det islandsko lilteraire Selskab, hvilket Selskab,

som Kammeret med særdeles Tilfredshed har erfaret,

vil lade optage et Kort over den beboede Deel af Is-

laud. — For Modtagelsen af fornævnte Instrumenter

udbeder Kammeret sig meddeell Hr. Stiftamtm.' be-

hageh'ge Tilstaaeise.

Forsaavidt De tillige i ovennævnte Skrivelse af 24.

Februar d. A. har andraget paa, at bemeldte Selskab

Biaatle meddeles et i mindre Maalestok bescirget Ud-

drag af de sl5rre af de kong). Landmaalere i sin Tid

foretagne Opmaalinger af Islands Kyster, da har Kam-

meret herom anmodet Sbkortarcbivet, og saasnart Kortet

erholdes, skal det .med forste Skibsleilighed blive af-

sendt. — Rentekammeret den 7. Mai 1831.

I

Rentekammer-Skriveisetil Stiftamtmanden over i4. Mai.

Island, ang. Jorden Lambhus' Overdrageise tii

afgiftsfri Brug for Skoien. Kliavn den 14. Mai

1831. — Original i Stiftsarchivet i Island. — Hentek. Isl.

^'opieb. 8, Nr. 847.

I Anledning af de os ved Hr. Sliftamtm.* behage-

lige Skrivelse af 25. Seplbr. f. A. meddelte Oplysninger,

tillader Kammeret, at Jorden Lambhus indtil videre for-

bliver at være henlagt til Benyttelse og afgiftsfri Brug

^or Bessesteds lærde Skole, imod at det Fornodne i sin

Tid paasees ved OpgjOrelsen af bemeldte Skoles og

den kgl. Kasses Mellemværende, og at denne Jords

Afgifter til den Ende tages med ind under de Bereg-

ninger og Opgjbreiser over Bessesteds Skoles Status,

som med det fcirste forventes meddelte af Hr. Stift-

anatm. i Overeens^temraelse med vor Anmodning i

Skrivelse af 23. Wai '1829; hvilket vi ikke skulle und-

H
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1831. lade Ljenstl. al tilmelde Hr. Sliftamtm. ti! behagelig Efter-

"TT7*r^ retniti" o" den i saa Henseende fornødne Bekjendlcjorelse
U. Mai. ^ ^

, .... ni
for Vedkommende. — Rentekammeret den 14. Mai 1831.

i

14. Mai. Reatekammer-Skriveise til Stiftamtinanden over

Island, ang. offentlige Veie og Færgesteder i Ar-

næs Syssel. Khavn den 14. Mai 1831 .
—

Rentek. IsK Copieb, 8, Nr. 854.

Ligesom Kammeret med Hr. Sliftamtm.* behagelige

Skrivelse af 9. Sepibr. f. A. har modtaget el Andragende

fra Etatsraad og Landsoverrets-Assessor Einarsen, hvori

han paa Enkeprovslinde Thorarensens Vegne fremsætter

Indsigelse imod en fra Laugardæle Færgested i forrige

Aar anlagt ny Vei, forsaavidt denne Vei gaaer over en

Grundstrækning, som ligger under den Enkeprovstinden

tiJhcirende Gaard Laugarbakka, saaledes er Kammeret

ogsaa fra det danske Cancellie tilstillet et derlil ind

kommet lignende Andragende, hvori ligeledes anholdes

om Ophævelsen af fornævnte Vei.

Efter de i denne Anledning meddelte Oplysninger

maa det antages, at Overfarten over Olves-Aaen paa

det Sted, hvor Laugardæle Færgested er beliggende,

har fremfor de andre Færgesteder over denne Aa, saa-

danne Fordele for de Reisende, al dets Vedligeholdelse

er nbdvendig, og at altsaa Veiene, som fore til samme?

h'6r være i befarlig Stand. Ligeledes er det forklaret,

at den hidtil værende korteste Vei fra Færgestedet til

Reykjavik forer ved Arbæ og HeiUr over en Sump eller

saakaldel Myre, hvor Bunden er af den Beskaffenhed,

at Veiens Istandsættelse og Vedligeholdelse overstiger

Bciigdens Kræfter, hvorfor det har været nodvendigt,

tildeels at omgaae Myren, hvilket ikkuns kunde skee

enten ved at see istandsat enVei, som f5rer langs med

Aaen fra Hellir til Kirkeferia, eller ved at vælge en

Vei paa den c5stlige Side over Gaarden Laugarbakkes

Udmarker. Valget af denne sidstnævnte Vei, som skal
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vaere kortere og mere hensigtsmæssig, er det der do-

leres over. . 14. Mai.

At vedkommende Ovrighed maa være bemyndiget

til i Almindelighed at foretage de Forandringer vad de

offenth'ge Veie, som efter foregaaende Undersogelse be-

findes n6(ivendige og gavnlige for Landet, kan ikke

Andet end antages, men den Grundeier, som ved en

saadan ny Vei lider Indgreb i sin Eiendom, maa ogs^
tilkomme Erstatning herfor af det Offentlige. Forsaa-

vidt der altsaa ikke forhen har over Gaarden Laugar-

bakkes Udmark gaaet nogen offentlig Vei, maa denne

Gaards Eier herfor være berettiget til at erholde Er-

*>fatning. — Da imidlertid Sysselmand Sveinbjornsen i

sin Erklæring af 26. Juli f. A. har anfdrt, at det ved

Thingsvidne vil kunne bevises, at den ommeldte Vei

^'deles ikke er ny, men har i langvarige Tider været

^^^gt jævnsides med andre Veie til Laugardæles Færge-

'^^^d, maae vi, forinden videre ved Sagen foretages,

anmode Hr. Stiftamtm. om, at foranstalte et saadant

Thingsvidne, hvortil Gaarden Laugarbakkes Eier maa
'ndkaldes, optaget, og saafremt det derved skulde be-

^ndes, at den anlagte Vei kunde give Ret til Erstatning,

""^a denne Erstatning ved en lovlig Syns- og Taxations-

^^rretning nærmere beslemmes. Den eller de Forret-

°*"S6r, som i Overreensstemmelse hermed blive at af-

*^olde, udbeder Kammeret sig derefter tilstillet, ledsaget
"^6d Hr. Stiftamtm.* nærmere behagelige Betænkning.

Hensyn til at Hr. Stiftamtm. endvidere i oven-
nævnte Deres Skrivelse af 9. Septembr. f. A. har hen-

^ til Kammeret om, hvorvidt en ny Færge skaf
opt'ettes paa Gaarden Hellir, og hvorledes der i saa

skal forholdes med Overretsdommen af 14. Oktbr.

^800, hvorefter Retlighed hertil skal være Gaarden
Hellir frakjendt, da finder Kammeret det vel uhensigts-
Qiæssigij at samtlige Færgesteder ved Olvesaaen ere
anlagte paa den ene Side af samme, men da Kammeret
^l^ke har modtaget nogen Udskrift af ovennævute Over-

1
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1831. rets Dom, og altsaa er ubekjendt med de Grunde, hvor-

H^MaT samme stoller sig, ligesom beller ikke er oplyst,

hvad Helligheder og Forpligtelser der ere forbundne

med de nu existerende Færgesteder, samt om Opsid-

deren paa Gaarden Hellir eller nogen Anden vil etablere

el saadant Færgested, saa seer Kammeret sig ikke istand

til nu at besvare denne Deres Forespcirgsel, men maa

til den Ende anmode Dem om, nærmere at meddele

de i saa Henseende fornodne Oplysninger. — Rente-

kammeret den 4 4. Mai 1831.

V u. Mai. Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. Mandtalsbogerne i Guldbringe Syssel.

Khavn den 14. Mai 1831. — Orig. i stiftsarchivet

i Island, — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 857.

Ved at underrette Kammeret om, at samtlige Sys-

selmænd i Sdndor- Amtet ere blevne paalagte, i Over-

éensstemmelse med vor Skrivelse af 22. Mai f. A., at

holde autoriserede Mandtalsboger efter dertil meddeelt

Schema fra dette Aars Be[;yndelse af, har Hr. Stiflamtm.

derhos under 2. Novbr. f. A. behaget at henstille, om ikke

Sysselmanden i Guldbringe Syssel maa vedblive frem-

deles som hidtil at holde tvende Mandtalsboger, nemlig

éen for Laugmandstolden og Delinquenlomkostningerne,

og een for de cJvrige kongelige Afgifter, samt at den

sidstnævnte Mandtalsbog, der indsendes til Rentekam-

meret med hans Regnskab, maa indrettes paa samme

Maade som forhen. — Ligeledes har Hr. Stiftamtm. fore-

spurgt om, hvorvidt det raaglte være passende, atMand-

talsbcigerne i de andre Sysseler blive, ligesom i Guld-

bringe Syssel, tillige underskrevne af Stokkemændene

eller Repstyrerne.

I Anledning heraf skulde vi tjenstligen melde Hr.

Siiftamtm., at der fra Kammerets Side ikke haves Noget

imod den foreslaaedé Indretning af Mandtalsbdgerhe'i

Guidbringé Syssel; dog fcJlger det af sig selv, at lige-
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som Sysselmanden allerede har at iagttage de ham i 1831.

saa Henseende ved Antegnelserne til hans Resnskaber "TT^^TTT'
^ ^ 14. Mai.

givne Forskrifter, saaledes maa Lignende ogsaa iagttages

for Fremtiden. At Mandtalsbogerne ved de andre Sys-

seler tilh'ge underskrives af Repstyrerne eller Stokke-

mændene, formener Kammeret ikke ncidvendigt at paa-

byde, da Grunden til denne Underskrift i Guldbringe

ikkuns er med Hensyn til deus Afbenyttelse som Regn-

skabsbilag, hvilket ei finder Sted ved de andre Sys-

seler. — Forsaavidt De tillige i ovennævnte Skrivelse

har andraget paa en nærmere Restemmelse med Hen-

syn til den Tid, i hvilken en Restance af kongelige Af-

gifter i Island kan ansees prioriteret i Ydernes Boer,

da kan nærmere Resolulion forventes meddeelt. —
Rentekammeret den 14. Mai 1831.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 21. Mai.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Salair af Munka-

thveraa Kloster til Sognepræsten. Khavn den

21. Mai 1831. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 871.

Efter at Kammeret har modtaget Hr. Amtm.' be-

hagelige Betænkning af 29. Decbr, f. A. med Hensyn

til den Hjemmel, hvorefter Sognepræsten til Munke^

thveraa Kloster aarligen udbetales 5 Hundreder i Salair

af Klosterets Intrader, og i hvilken Anledning har været

udsat ved Annotationerne i Administrations-Regnskabet

for Munkethveraa Kiostergodses Vesterpart for Aaret

fra Fardag 1827 til Fardag 1828, skulde vi ikke und-

lade tjenstligen at tilmelde Hr, Amtm. til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse saavel for Ad-

ministratoren af ovenmeldte Klostergods, som ovrige

Vedkommende, at som Salair til ovennævnte Benefici-

arius kan, indtil videre, aarligen udbetales 5 Hundreder

paa samme Maade som forhen, hvilken Bestemmelse
.

ogsaa herefter antages som gjeldende for de (ivrige
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i 831. Klosterpræster i Island, forsaavidl ikke særdeles Om-

"^^'^^J^
stændigheder i et enkelt Tilfælde maatte iijore Regelen

uncidvendig. — Rentekammeret den 21. Mai 183!.

21. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Leien af Langholt Kirkes fllviider,

samt om Sysselmændenes Diæter. Khavn den

21. Mai 1831. — Original i Stiftsarchivet ilsland. -
Rentek. Isl, Copieb. 8, Nr. 859.

I Anledning af de ved Hr. Stiftamtm.* behagelige

Skrivelser af 1 1 Oktobr. f. A. og 8. Febr. d. A. med-

delte Oplysninger, tillader Kammeret, at den Indtægt

af 8 Qvilder, som fra ældre Tider har været lillagt

Sognepræsten til Langholt Klosterkirke, og som efter

Kammerets Skrivelse af 126. Juni 1787 skulde udbetales

Sognepræsten med 8 Rd. i Penge, men hvilken Godt-

gjcirelse Stiftamtmanden i Skrivelse af 5. Februar 1SI4

har tilladt at maatte udbetales ham med aarlig 160 Alen

i Landore, kan efter denne sideii !Hi4 brugte Bereg-

ningsmaade fremdeles udbetales i den nærværende

Beneficiarii Embedstid, hvorimod ovenmeldle Godt-

gjorelse ved indtræffende Vacance ikkun bliver at ud-

betale overeensstemmende med Kammerets Skrivelse

af 26. Juni 1787, med 8 Rbd.. der nu antages at være

overgaaede til 8 Rbd. Solv. — Hvilket vi ikke skulle

undlade tjenstl. at tilmelde Hr. Stiftaratm. til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende, hvorhos vi tillige, med Hensyn til det af Hr.

Stiftamtm. i ovennævnte Skrivelse Yttrede, lige tjenstl.

maae melde, at Kammeret Intet har imod, at Sysselmæn-

dene ved de Reiser, som de foretage i kgl. Tjeneste-

forretninger, tilstaaes 1 Rbd. Sblv daglig i Diætpenge. —
Rentekammeret den 21. Mai 1831.

21. Mai. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. at Syssel-
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manden i Sondermule Syssel ikke kan erholde

Embedsjord og Embedsbolig. Khavn den 21. Mai"^I7^^

'1831. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 878.

Med Hr. Amtm.' behagelige Betænkning af 10. Febr.

d. A. har Kammeret modtaget el Andragende fra Kam-

inerasscssor og Sysselmand Tvede, hvorved han an-

holder om, al han og hans Eftermand i Sysselmands-

Embedet i Sc^ndermule Syssel maalte forundes fri Em-

bedsbolig i Eskefjord Kjcibstad, og at til den Ende

Jorden LambOre maalte afkjobes Vedkommende, samt

paa dennes Grund opfores en Bygning tildeels for kgl.

Regning.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjensti.

^1 tilmelde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og vi-

dere Bekjendlgjorelse for Kammerassessor Tvede, al

*^el AnsOgle efter Omstændighederne og med Hensyn
^il Fcilgerne ikke kan bevilges. — Rentekammeret den

21. Mai 1831.

Rentekammei-Skriveise til Handelshuset Orum 21. Mai

^ Wulff, ang. Forpagtningen af Svoveiværket i

Hisavik. Khavn den 21. Mai 183r. — Rentek.

Isl- Copicb. 8, Nr. 879.

I Anledning af Handelshusets Andragende, i Skri-

velse af 10. d. M., har Kammeret indvilget, al den
under lo. Juij is] \ opreUede Gontract om Forpagtningen
'»f Husevigs Svovlværk maa fornyes paa 20 Aar, fra

Juli d. A. til 16. Juli 1851, under samme Vilkaar,

som indeholdes i ovennævnte Contracl af H). Juli 1811,

^og biandt Andel med efternævnte Tillægsbestemmelser:

^) Svovlminerne i Kirkejorden Testareykja ere frem-

^eles undtagne fra Forpagtningen. — 2) I aarlig For-

pagtningsafgift, foruden den aarlige Grundleie til Præsten

') Gontract 25. Juli 1831.

1
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4831. til Husevig af 20 Rbd. r. S. erlægges uden nogensom-

21. Mai. helst Afkortning 100 Rbd. r. S., hvilke Eet Hundrede

Rigsbankdaler r. S.^ der betales som sædvanlig til Di-

rectionen for Statsgjælden og den synkende Fond ved

rette Forfaldstid, bh'ver aarligen at erlægge forud ved

Begyndelsen af det lobende Forpagtningsaar. — 3) Skulde

Handelshuset forinden Forpagtningstidens UdlOb vorde

hævet, eller de nuværende Interessentere, Hr. Grosserer

Jens Wulff og Hr. Andreas Hemmert, enten ved Doden

være afgaaede eller paa anden Maade være udtraadte

af Interessentskabet, ligesom og i Tilfælde af, at Han-

delshuset ikke i denne Tid maatte vedblive Handelen

paa Husevig, staaer det Kammeret frit for at hæve Con-

tracten, uagtet de 20 Aar ikke maatte være udlbbne. —
4) Med Hensyn til Svovlminernes Afbenyttelse har Han-

delshuset at rette sig efter de Forskrifter, som til Mi-

nernes Vedligeholdelse ere eller maatte blive meddelte

af Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet i Island. —
5) I Henseende til Afleveringen i sin Tid af de ved

Værket værende Huse og. Inventarium, da forbliver Be-

stemmelsen i Contracten af 10. Juli 1811 gjeldende,

hvorefter Bygningerne og Inventariet afleveres i ligesaa

god Stand, som de paa den Tid efter den afholdte

Overleveringsforretning ere modtagne, men Erstatning

for senere Forbedringer tilstaaes ikke, ligesom hellei"

ikke Godtgjcirelse for Vedligeholdelsen, der i ethvert

Tilfælde paahviler Handelshuset som Forpagter.

Ved at melde Handelshuset Foreslaaende til be-

hagelig Underretning, tilfOies, at Amtmand Johnsson er

under D. D. tilskrevet detForncSdne i denne Anledning?

samt derhos overdraget at oprette en ny Forpagtnings-

contract med Handelshuset under foranforte Bestem-

melser og med Tillæg af de Betingelser, som han efter

locale Omstændigheder m. v. maatte finde passende,

hvilken Ende Handelshuset anmodes om at bemyndig^

en Mand der paa Stedet li! at underskrive Contracten pa^

sammes Vegne. — Ligeledes er Directionen for Stats-
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gjælden og den synkende Fond tilskrevet om at lillægge 1831.

sammes Kasserer Ordre lil Modtagelse af Forpagtnings- ^^'^T^'at*^

afgiften ved Forfaldstiden. — Rentekammeret den 21.

Mai 1831.

Kongelig Resolution ang Finantskassens Til- 24 Mai.

skud til den islandske Jordebogskasse. Khavn

den 24. Mai 1831. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1831 B, Nr. 180.

Vi bifalde allern., at det Tilskud, som i Aarene

^825, 1826 og 1827 er afgivet fra Finanlskassen tilden

islandske Jordebogskasse, maa passere til Udgift for

^^rstnævnte Kasse; hvorhos Vi allern. ville have tilladt,

at Vort Rentekammer, naar nogle flere Aar ere forløbne,

i hvilke de fornodne Sammenligninger mellem bemeldte

''ordebogskasses Indtægter og Udgifter blive at anstille,

^aa nedlægge nærmere allerund. Betænkning og For-

^^ag om, hvorledes Jordebogskassens Indtægter kunde

^sere at forbedre, saaledes, at de derpaa hvilende Ud-

gifter af samme kunne afholdes, eller hvorledes det is-

'^»^dske Fond i Kjcibenhavn kunde være at oprette til at

supplere Jordebogskassens Deficit. — Kjobenhavn den

Mai 1831.

Kongelig Resolution ang. Brugsjord forland- 25. Mai.

fogden
i Island. Khavn den 25. Mai 1831. —

I Rentekammerets Forestilling 17. Mai bemærkes, at i ældre '

irter var Administrationen af det kgl. Jordegods i Guldbringe
yssel henlagt under Landfogden. Denne Embedsmand havde

1 nogen Tid som Emolument Oen Vidb, indtil denne Gaard
kgl. Hesol. 17. April 1793 blev henlagt til Embedsbolig

for Amtmanden over Sbnder-Amtet paa Island. Da det imid-
lertid ansaaes nbdvendigt, at tillægge dette Embede fri Bolig

'»ed Jord, blev det ved kgl. Resol. 7. August 1793 fastsat, at

en Bygning til saadan Brug skulde anskaffes i Reykjavik, og
Jorden Raudaraa overlades Landfogden til Albenyttelse. Men
allerede I797 f^^^^ Landfoged Finne denne Jord mindre be-
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<83i. kvemt beliggende, og brugte i Stedet derfor Oen Effersb ved

25. Mai. Reykjavik, som omtrent stod for samme Afgift. Derefter have
* ' Landfogderne stedse afbenyttet denne O, endog efter at Ad-

ministrationen af Jordegodset ved kgl. Resol. 9. Mai 1806 var

adskilt fra Landfoged-Embedet^, men uagtet Hensigten ikke

var, at tilstaae denne Jordbrug afgiftsfrit, var Afgift dog ikke

betalt fra 1805 til 1828, med Undtagelse af Aarene 1814 og

1815, de to fbrste Aar af Thorgrimsens Embedstid, Nu havde

den under 29, Mai 1830 constituerede Landfoged Ulstrup, da

han var bleven krævet for Afgiften for Aaret 1828—29, an-

draget paa, at ElFersa for Fremtiden maatte blive lagt afgifts-

fri til Landfoged-Embedet, samt at de ældre Restancer maatte

bortfalde. Derimod androg Administratoren af det kongeHge

Jordegods, Sysselmand Finsen, paa, at denne Jord maatte

blive henlagt afgiftsfrit til Administrator. Afgiften af Jorden

var 5 Vætter Fisk Landskyld, samt Leie af2Qvilder, hvilket

omtrent var samme Afgift som af Raudaraa. Kammeret be-

mærker, at den samlede Afgiftsrestance var beregnet til 492

Rbd. 5 Sk. S. og T., men anseer det ibvrigt for billigt, at

Landfogden erholdt Jorden herefter afgiftsfrit, og at en anden

Jord blev udseet til Brugsjord for Administratoren. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1831 B, Nr. 182.

Det finder Vort allernaad. Bifald, at Jorden Efferso

henlægges til afgiftsfri Benyttelse for Landfogden paa

Fsland, i Stedet for den ved allerh. Resolution af 7. Au-

gust 1793 til Landfoged-Embedet overdragne Jord Rau-

deraa, imod at denne sidste Jord fremdeles bortbygsles,

og at Opforeisen eller Vedligeholdelsen af de paa Ef-

ferso muligen forn5dne Bygninger bliver Vor Kasse

uvedkommende.

Derhos tillade Vi allern., at de for den forbigangne

Tid af Landfogderne paa Island for Brugen af EtfersS

paadragne Afgifts-Restancer maae bortfalde, og at en

passende Jord af det Os tilhbrende Jordegods i Guld-

bringe Syssel maa, naar Leiiighed gives, udlægges A^'

ministratoren for bemeldte Syssel lil afgiftsfri Benyttelse,

efter nærmere Forslag fra Stiftamtmanden over Island.

Kjebenhavn den 25. Mai 1831 \

O vea Rentek. Skriv. 4. Juni 1831 ti! Stiftamtmanden over
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Kongelig Resolution ang. Bortskjænkelse af ^831.

den gamle Landfogedbolig i Reykjavik til Fattig-

væsenet. Khavn den 25. Mai 1831. — i Rente«

kammerets Forestilling 17. Mai bemærkes, at ifolge kgl. Resol.

27. Mai 1829 skulde den ældre Landfogedbolig i Reykjavik

bortsælges til Nedbrydelse for Jordebogskassens Regning.

Imidlertid var dette Huus ved kongel. Resol. 7. Decbr. 1830

overladt forrige Landfoged Thorgrimsen til fri Afbenyttelse

indtil 1. August 1832. Da nu bemeldte Landfoged var afgaaet

ved Diiden den 21. Februar d.A., var Huset disponibelt, men
Stiftamtmanden gjorde opmærksom paa, at det var i en saa

niaadelig Forfatning, at det ved Auction ikke vilde kunne udbringes

tU mere end omtrent 500 Rbd., hvorfor han foreslaaer en anden

Anvendelse deraf. Han bemærker nemlig, at Reykjaviks Fat-

tigvæsen, der forhen havde været maadelig bestyret, havde i

sildigere Aar forbedret sig, saavel med Hensyn til de Fattiges

^leie, som til Orden i Udgifter og Regnskabsvæsen, saa at

der endog efter sidste Aars Regnskab havdes en lille Behold-
nmg i Penge og af Varer til en Værdie af over 400 Rbd. —
En betydelig Varebeholdning er nbdvendig, deels for at kunne
1 Aarets Lob deraf udlevere til de Fattige, deels for i et Uaar
at have saameget til Uddeling, at den fcirste Ulykke nogen-
lunde kan afbbdes. Bemeldte Varebeholdning henlaae for Tiden
Ilos en Kjbbmand, men ligesom dermed i flere Henseender var

forbunden Uleihghed for Fattigvæsenets Bestyrere, saaledes
kunde og derved letteligen afstedkommes Tab, naar Kjtibmanden
dtide eller fallerede. Det vikle desaarsag være meget gavnligt,

Fattigvæsenet havde sit eget Forraadskammer. Ogsaa var
aet meget tinskeligt, om der i Reykjavik kunde blive indrettet
et Fattigarbeidshuus, da deels Fattigvæsenet saaledes kunde

ive belriet for mange dovne Lemmer, der nu melde sig hos
^et, fordi Arbeide ei kan fordres af dem, og deels fra et saa-
« ant Arbeidshuus kunde udbrede sig Industrie i Omegnen.

1" Il vilde den gamle Landfogedbolig netop være meget be-
vem, da den har en af de stbrste Stuer, der findes i noget

Huus i Byen, og Stiftamtmanden har derfor troet at burde

i

Island meddeles ham denne Resolution, med -Anmodning
om de fornbdne Foranstaltninger til dens UdfOrelse. —
l^entek. Isl. Copieb. 8, Nr. 913.

B. 45
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1831. andrage om, at den maatte skjænkes Reykjavik By ogSeltjar-

narnæs Reps forenede Fattigvæsen til Benyttelse i Overeens-
25. Mai, gtemmelse med det Foranforte. — Kammeret finder dette For-

slag meget hensigtsmæssigt, og da deels det gamle Huus ikke

kunde ventes at ville indbringe noget Klækkeligt ved at blive

solgt, deels Fattigvæsenet ikke kunde ventes at ville kjbbe clet,

anbefaler Kammeret, at det maatte allern. bifaldes. — Rentek.

Uelat. og Resol. Prot. 1831 B, Nr. 183.

Vi ville allern. . have den gamle Landfo'gedbolig i

Reikevig Kjobstad i Island skjænket nysnævnte Kj()b-

stads og Seltjarnarnes Reps forenede Faltigvæsen, for

i Fremtiden at afbenyttes i Overeensstemmelse med

Stiftamtmand Kriegers Forslag. — Kjobenhavn den 25.

Mai 1831 \

28. Mai. Anordning ang. Provindsial-Staenders Indforelse

i Danmark. Khavn den 28. Mai 1831. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 25. Juli 1831,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. A. — Dansk:

Canc. 2. Depart. Registr. XXXII, 158^-161 (1831, Nr. 380^>

Original-Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. for 1831, S. 369-373.

Qvart-Forr, for 1831, S. 77—80; Schou XX, S. 283—285. —
Islandsk: Tilskipan vi&vikjandi umdæmastanda innlei&slu i

Danmork, Original-Aftryk hos Schultz, 11 trykte Sider i
4*°.

Den danske Titel bverst paa Titelbladet, det ivrige Islandsk.

Den danske Text ftirst, paa de lige Sider, med Underskrifter,

den islandske ligeoverfor paa de ulige Sider, uden Underskrifter.

Den saaledes udstyrede Forordning er publiceret ved Lands-

overretten i Island den 24. Novbr. 1831, og i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1832. Islandsk (en anden Over-

sættelse) i Armann a alfn'ngi IV, 14—18. Rubr. i Sunnanp^st.

1835, S. 59 (j(Reglugj(jr& åhrærandi innlei&slu rå^)gefandi

arfuUtrua fyrir Danmerkur eyjar me6 Islandi, samt Nor&ur-

Jdtland"}- ~ Tydsk: En lignende Anordning paa Tydsk og

Dansk : „Allgemeines Gesetz wegen Anordnung von Provincial-

Rentek. Skriv, til Stiftamtmand Kricger, hvorved Resolu-

tionen meddeles ham, med Anmodning om at foranstalte

det Fornødne. Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 915.
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standen in Herzogthiimern Schleswig und Holstein". Original- 1831.

aftryk hos Schultz, 11 trykte Sider i 4*°. Den tydske Titel 28. Mai.

civerst paa Titelbladet, derpaa den danske Titel, Datum og

Trykkested paa Tydsk. Den tydske Text paa de lige Sider

med Underskrifter, den danske ligeoverfor paa de ulige Sider

uden Underskrifter. Den danske Text i Colleg. Tid. 1831,

S. 373—378. Qvart-Forr. 1831, S. 80—83. Rubr. hos Schou,

XX, 285.

Anordning angaaende Proviadsial - Stænders Ind-

førelse i Danmark,

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, for desto

fuldkomnere at sætte Os og Vore Efterkommere paa

Thronen i Stand til stedse at erholde den tilforlade-

''gste Kundskab om Alt, hvad der kan fremme Vort

lijære og trofaste Folks Tarv^ og for derved tillige at

knytte de Baand desto fastere, som forene Kongehuset

"fied Folket, saa og bidrage til Almeenaandens Ophvelse,

have besluttet Os til, i Vort Rige Danmark, ligesom i

^ore Hertugdbmmer Slesvig og Holsleen, at indfcSre

^aadgivende Provindsial-Slænder. For at forberede en
l-^l Vort landsfaderlige Oiemed svarende Fuldbyrdelse

denne Vor Beslutning, have Vi forelobigen ladet

Sagen gjennemarbeide, og, uagtet den ikke endnu er

Modnet i den Grad, som behovedes, for at den alle-

rede kunde i alle sine Dele ordnes ved fuldstændig

^*^v, saa have Vi dog fundet det passende, nuatkund-
Sj(3re de almindelige Bestemmelser, der skulle tjene lil

*^6t faste Grundlag for den Indretning, som Vi viile give

^^ovindsial-Slænderne i Vort Rige Danmark. — I foran-

fcirle Henseende ville Vi herved allern. have anordnet
som fcilger:

'1) Der skal i Vort Rige Danmark være to Forsam-
linger af raadgivende Provindsial-Slænder, een for Sjæl-

lands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter samt for Island,

•^8 en anden for samtlige fire Stifter i Norre-Jylland.

—

-) 1 enhver af disse Forsamlinger indtræder et saadanl
Antal af deres Medborgere dertil udnævnte Mænd, som

45*
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1831. Vi nærmere ville faslsælte. Valgrettigheden udcives,

28, Mai. under de nærmere Bestemmelser og i den Orden, som

Vi ved en særskilt Anordning derfor ville foreskrive,

af Grundeierne i Stæderne og paa Landet; hvorhos Vi

dog, i Betragtning af den faste Besiddelse, som Vore

Love hjemle Gaardfæslere, ogsaa ville give dem Adgang

til Deeltagelse i Valgene. Paa lige Maade skal Grund-

besiddelse være en nodvendig Betingelse for Valgbar-

heden; og skjondt Vi i Almindelighed ikke ville ude-

lukke de af Vore Embedsmænd, der tillige ere Grund-

eiere, fra at tage Sæde i Stændernes Forsamlinger,

naar de dertil vælges, saa kan dog ingen Embedsmand,

der er forsynet med en af Os underskreven Bestalling,

eller Ordre, eller Confirmation, modtage saadant Valg,

uden dertil forst at have erhvervet Vor allerhoieste

Tilladelse. — 3) Vi ere derhos sindede at udnævne

Medlemmer af Universitetet og af Geistligheden til al

tage Sæde i Provindsial- Stændernes Forsamlinger, og

efter Omstændighederne enkelte Andre, som Vi, med

Hensyn til deres Stillinger og Egenskaber, maatte finde

dertil særdeles egnede. — 4) Forinden Vi' udgive nogen

Lov, der har Forandring i Vore Undersaatters personlige

eller Eiendoms-Hettigheder, eller i Skatterne og de offent-

lige Byrder til Gjenstand, ville Vi lade Udkastet til en saadan

Lov forelægge for begge Stændernes Forsamlinger, eller,

forsaavidt den kun angaaer een eller flere enkelte Pro-

vindser, da for de Provindsial-Slænder, hvorunder samme

h(5re, for at Stænderne kunne tage Lovforslaget under

Overvejelse og derover afgive allerund. Betænkning. —
5) Naar Provindsial-Stænderne finde Anledning til al

(jnske nogen Forandring i Landets almindelige eller de

samme vedkommende Provindsers særdeles Love eller

Indretninger, eller de maalte finde dem befdiede til al

fore nogen Besværing over Maaden, hvorpaa Lovene

overholdes eller Indretningerne bestyres, kunne de derom

gjore Os Forestilling og Forslag; hvorefter Vi ville tage saa-

dant Andragende under Overveielse og derpaa afgive Vor
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Beslutning. — 6) Da Vi ansee det gavnligt, at der ind- 1831.

rommes Provindsial-Stænderne Medvirkning med Hensyn 28. Mai.

til Gommuncrnes Anliggender, saa ville Vi have taget det

under Overveielse, hvorledes dette lader sig udfcire, og

derpaa tage nærmere Bestemmelse i saa Henseende. —
7) Provindsial-Stænderne træde sammen naar Vi ind-

kalde dem. Dette vil skee hvert andet Aar; men naar

dertil maalte være Anledning, ville Vi desuden foran-

stalte overordenllige Samlinger af Stænderne. Hvor-

længe Forsamlingen maa vedvare, ville Vi hver Gang

bestemme med Hensyn til Omstændighederne, og der-

efter ville Vi lade Forsamlingens Oplosning forkynde

for samme. — 8) Saavel angaaende Antallet af de

Mænd, der skulle udnævnes til Medlemmer i hver af

Provindsial-Forsamlingerne, som om Antallets Fordeling

paa de forskjellige Distrikter, saa og om de nærmere

Betingelser for Valgrettigheden og Valgbarheden, samt

Fremgangsmaaden ved Valgene og i Stændernes For-

samlinger, ville Vi meddele de fornodne nærmere Be-

stemmelser. Men forinden noget endeligt Udkast til

disse yderligere Lovbestemmelser forelægges Os, ville

Vi lade nogle oplyste Mænd fra forskjellige Dele af

Biget sammenkalde, for at tage de Gjenstande, som i

saa Henseende blive dem forelagte, under Overveielse,

og derover meddele deres paa Sag- og Locaikundskab

grundede Mening. Saafremt der i Tiden skulde findes

Anledning til nogen Forandring i disse yderligere Be-

stemmelser, vil saadan Forandring dog ikke blive iværk-

sat, forinden Vi, i Overeensstemmelso med § 4, derom

have indhentet Stændernes Betænkninger. — Givet i

Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 28. Mai IHMl.

Tjlskipan vi2)v(kjandi umdæma-standa innlei&slu i

Danmark,

Ver Fribrik hinn sjetli &c. G. V., ab Ver, til t)ess

fullkoiiinar ab gjcira Oss og Vorum eptirkomurum i hå-
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4831. sætinu })a& mcJgulegt, æt{& a^) få [)a årei&anlegustu vilund

28, Mai, um alit [)ab, er Vorri kæru og Irufoslu J^jåb megi vel i

J)arfir koma, og J)arme5 undireins l^ess fasllegar ab

knyLa \)Qn bcind, er samcina koniingsæltina vi& l)j6&ina,

svo og stubla til upplifgunar aljDyblegs anda, hofum åsett

Oss ab innleiba rabgefandi umdæma-sLond i Vort riki

Danmork, eins og i Vor hertugadæmi Slésvik og Hol-

stein. Til ab undirbua slika framkvæmd {)essarar Vorrar

ålyktunar, er samsvara megi Voru landsfoburlega augna-

mibi, hdfum Ver fyrirfram lålib yfirvega j^etta målefni,

og l)6lt slikt enn ekki sé svo nakvæmlega skeb, ab J)ab

enn]5å, i ollum sfnum groinum, geli niburrabab orbib meb

fullkomnu lagabobi, svo hci/um Ver })6 nii ålilib l)ab lil-

hlybilegt, ab auglysa ])æv almennilegu åkvarbanir, sem

leggjast eiga ab f5stum grundvelli J^eirrar logunar, er

Ver viljum gefa umdæma-stc3ndunum i Voru riki Dan-

mork. — i fyrgreindu iilliti viljum. Ver hérmeb aliran.

åkvarba eplirfyigjandi:

1] i Voru riki Danmork skulu vera tvær samkomur

af råbgefandi umdæma -slbndum: ein fyrir Sjålands,

Fj6ns og Lågalands - Falsturs stipti, svo og fyrir fsland,

en dnnur fyrir 611 J)au fjdgur stipti i Nyrbra-J6tlandi. —

'

2)1 sérhverja af })essum samkomum inngånga svo margir

menn, nefndir l)artil af l)eirra mebborgurum, sem Ver

nåkvæmar viljum åkvarba. Kosningar-rélturinn tilfellur,

eptir l)eim reglum og I J)eirri rdb, er Ver i sér-

legri tilskipun^ viljum fyrirskrifa, fasleigna eigendum i

stobunum og å landsbygbinni, bvarhjå Ver })6, i lillit' til

t)eirrar fcislu åbubar, er Idg Vor heimila feslubændunti

Icigbflisjarba, einnig viljum veita {)eim abgång til blut-

tektar i kosnfngunum. Å sama hått hlytur så, erveljast

må, naubsynlega ab vera fasteignar-eigandi; ogl)6ttVér,

yfir hdfub, ekki viljum litiloka
J^å Vora embæltismenn,

sera eiga fasteignir, fra setu i standanna samkomum,

^nær |)eir J)artil kosnir verba, svo må 1)6 enginn embæltis'

O For, 15. Mai 1834.
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ma&ur, sem hefir nokkurt af Oss utgefib embættisbréf, 1831.

skikkun e&a stabfesdngu, veila sHkri kosnfng m6lt6ku, 28. Mai.

an })ess ab hann l)artil fyrr hafi utvegab Vorl allraliæsta

leyfi, — 3) Yér hofum j^arbjå i hyggju ab skikka me&-

limi af håskolanuin og af andlegri sléLt til ah taka sæLi

i umdæma-slandanna samkomum, og, eptir kringum-

stæ&unum, einstaka menn a&ra, hverja Ver, meb tillili

Ul J)eirra åstands og eiginlegleika, kunnum ab finna

tartil sérilagi hæfilega. — 4) Å&ur en Ver litgefum

nokkurt Ibgmål, er mibi til umbreytingar å Vorra undir-

såta personulegu ebur eigindoms-réltindum, ebur å skott-

unum eilegar annari jDegnskyldu, viljum Ver låta fratn-

*^Sgja skriflegt uppkast til sh'kra laga fyrir beggja

standanna samkomur, ebur, ab svo miklu leyli J^ab ein-

ungis vibkemur eiriu ebur fleirum einstcikum umdæmum,

bå fyrir J)au umdæma -stcind til hverra l)au heyra, til

l>ess ab stondin geii lekib Icigmåls-framvarpib til yfirveg-

"nar, og l)arum skrasett sinar allraundirgefnuslb atbuga-

senidir, — 5] J)egar umdæma-stondin finna lilefjii til ab

<^ska nokkurrar umbreytingar å landsins almennu, ebur

fctiirra })eim vibkomandi umdæma sérlegu logum ebur

innrétiingum, eilegar l^au kunna J)ykjasi hafa nokkra

^^sbk til ab kvarta yfir ])e\m hætti, hvarmeb logunum

^'^ fylgt ebur innréttingunum forstaba veilt, mega J^au

tårum gefo Oss Jieirra tillogur og framvarp til kynna,

hvareptir Ver viljum taka slik ummæli. til yfirvegunar

og barum utgefa Vora aiyktun. — 6) |)ar Ver ålilum

b^b nylsamlegtj ab umdæma-stondunum eplirlålist nokkur

samverkun i tilliti til almenn^a samfélaga målefna, svo

yljum Ver låta taka J)ab til yfirvegunar, hvernig J^elta

'^^zt' getur skeb, og J)arnæst gjcira nåkvæmari åkvarbanir

H atribi vibvikjandi. — 7) Umdæma-stondin koma
saman ]begar Ver innkbllum J)au. {)ctla mun ske ann-

afehvort år; en ef tilefni finnst l)artil, viljum Ver l)arab"

auki gjcira {)å råbstdfun, ab st(3ndin haldi abrar sérlegar

samkomur. Hversu lengi samkoman megi vara, viljum

Ver 1 hvert sinn åkvarba, meb tilliti til kringumstæbanna,
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1831, og J)areptir viljiim Ver lata auglysa samkomunni hennar

^^TXT^r" abskilnab. — 8) Svovel ålirærandi tolu fieirra manna,

sem nefnast eiga til mefelima serhverror umclæina-sam-

komu, sem um tiltblu Icilunnar fra sérlegum bygbarlogum,

svo og nakvæmari skilmala fyrir rétlindum {)eirra, er

kj6sa etur kj6sast mega, einnig a&fer&ina vi& kosnfng-

arnar og slaridanna samkomur, viljum Ver utgefa naub-

synlegar nakvæmari åkvar^ianir. En å&ur en nokkuvt

endilegt uppkast til j^essara frekari laga-åkvar&ana

verSur framlagt fyrir Oss, viljum Ver låta nokkra upp-

lysta menn samankalla fra ymsum rikisins pbrtum, til

a& taka {)au malefni, er i J)vi lilliti ver&a })eim fyrirsett,

til uml)enklngar, og l)areptir lilkynna jjeirra, å hluta

og sta&a J)ekkfngu grundvcillu&u meining. Ef nokkurt

tilefni framvegis kann ab finnast til umbreylingar J)essara

ytarlegari åkvarbana, mun sli'k umbreyting Id6 ei fram-

kvæmd ver&a, åhur en Ver, samkvæmt § 4, t)arum hbfum

ulvegafe standanna alhugasemdir. — Geht i Vorum kon-

i^nglega a6setursla& Kaupmannahbfn J)ann 28. Mai 183L

28. Mai. Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmand Krieger^

ang. Fremgangsmaadeii ved Ligning af Delinquent-

Omkostninger, samt om Åmtsrepartitionsfondene.

Khavn den 28. Mai 1831. — Orlgln. i Stiftsarchivet

i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 902 (blank i Copie-

bogen).

^

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 9. Novbr.

f. A. andraget for Kammeret, at den paabudne Lig-

ning af Delinquent-Omkostninger og andre Udgifter er

hidtil i Sbnder- Amtet foretaget saaledes, at der efter

et antaget Forhold er af den Sum, som i vedkommende

Aar skulde udredes, bestemt en vis Andeel for hvert

Syssel, og at denne Andeel derefter er opkrævet med

visse Skilling af det til Tiende i Sysselet opgivne Lose-

godshundrede, dog saaledes, at den, som ikkuns angav

et LSsegodshundrede, blev fritagen, undtagen i Guld-
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bringe og Kjose Sysseler, hvor ogsaa maatte svares af 1831.

1 Hundrede. — Da denne Fremgangsmaade imidlertid 28. Mai

har medfdrt, at enkelte Sysseler have maattet erlægge

S Sk. pr. Flundrede, hvorimod andre til samme Tid

ikkuns have erlagt 3 Sk. og derunder, er af Hr. Slift-

amtm. derhos indstillet, om ikke Fordelingen i Frem-

tiden maatte skee saaledes, at det calculeredes, hvor-

nieget den Sum, som i et Aar skulde lignes paa hele

Amtet, kunde udgjcire for ethvert afgiftspligtigt Losegods-

hundrede i Amtet, og at det derefter bestemtes, hvor

'^ange Skilling der saaledes skulde udredes af hvert

Hundrede, ikke i hvert enkelt Syssel, men over hele

Amtet, hvilket for Tiden opgives at ville blive omtrent

^ Sk. pr. Flundrede, dog at de, som ikkuns havde 1

Hundrede at angive, vare fritagne saavel i Guldbringe

Kjose Sysseler, som i de andre Sysseler. — For

*^eykjavig Byes Vedkommende foreslaaes derimod, at

en forholdsmæssig Andeel af den Sum, som bliver at

'^gne paa hele Amtet, skulde udredes af Byen, og for-

deles ligesom Byens ivrige Tyngder i Almindelighed,

nemlig efter Formue, Næring og Brug. — Endelig ind-

stilles, at Stiftamtmanden maatte bemyndiges til at fOie

Foranstaltninger, som befindes nodvendige til at af-

give behorig Control med Ligningens rigtige Opkrævelse.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjensll.

melde Hr. Stiftamtm., at der fra Kammerets Side

»kke vides Noget at erindre imod ovennævnte Deres
Porslag, men, da det er paalænkt, at Regulering af et

Amtsrepartitionsfond,
i Lighed med hvad for Danmark

gjeldende, vil være nodvendigt for Island i det Hele,

^'ormenes, at fornævnte af Hr. Stiftamtm. foreslaaede

forandringer
i Ligningen og Bidragenes Opkrævelse

'*^kun maa blive en interimistisk Bestemmelse, hvorimod
det maa beroe saavel med i ovennævnte Henseende at

danne en fast Regel for Fremtiden, som med Afgjiirelsen

af de (ivrige i fornævnte Deres Skrivelse ommeldte
Poster, indtil Sagen kan blive foretaget for hele Landets

4
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1831. Vedkommende, — Til den Ende har Kammeret, for-

28^ MaT'
^^^^^ Correspondance desangaaende indledes med det

danske Cancellie, tilskrevet Amtmændene Thorsteinson

og Johnsson, saalcdes som af indsluttede Gjenpart be-

hageligen vil erfares, og udbedes i Hensyn lil do der-

med forlangte Oplysninger af Hr. Stiftamlm. meddeelt

Underretning om, hvad De i denne Sag maalte finde

nødvendigt at tilfoie Deres tidligere Forslag. — Rente-

kammeret den 28. Mai 1831,

28. Mai. Rentekammer Skrivelse til Amtnnændene i

a

Vester-Amtet, samt i Nord- og Oster-Amtet, ang.

Ligningen af Delinquent-Omkostninger, samt om

Amts - Repartitionsfondene. Khavn den 28. Mai

1831. — Gjenpart i Stiftsarchivet i Island. — Rentek. Isl.

Copieb. 8, Nr. 903-904 (blank i Copiebogen).

Da Kammeret ved flere Leiligheder, og deriblandt

ved Indsendelsen herlil af et nu indkommet Forslag fra

Sliflamlmand Krieger, betræffende Ligningen af Delin-

quent-Omkostningerne m. m. i Scinder-Amtet, er bragt

paa de Tanker, at Reguleringen af et Amtsrepartitions-

fond for Island, i Lighed med hvad for Danmark er

gjeldende, vilde være særdeles hensigsmæssigt, agter

man desangaaende at træde i Correspondance med det

danske Cancellie, men forinden Videre i saa Henseende

herfra foretages, skulle vi ikke undlade desangaaende

at udbede os Hr. Amtm." behagelige Betænkning rned-

deelt, og derhos tillige Oplysning om fblgende Punkter

:

1)Hvad deraarligen, siden Beskr. af 25. Julii 1808,

er bleven lignet paa Vester-, Nord- og Oster- Amtet,

saavel paa hvert enkelt Syssel, som paa Amtet i det

Hele. — 2) Hvad Ligningen har andraget for hvert

LSsegodstiendehundrede i hvert af Sysselerne, og saa-

fremt enkelte af Sysselerne paa denne Maade have bi-

draget mere pr. Hundrede end andre Sysseler, om det
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da ikke var rigtigst for Fremtiden at bestemme, hvor 1831.

mange Skilling der skulde udredes af hvert Lcisegods- 28. Mai.

hundrede i hele Amtet, i Forhold til den Sum, som for

vedkommende Aar skal tilveiebringes ved Ligning. —
3) Om det maatte være hensigtsmæssigt at bestemme

en anden Regel for Ligningen ond den nu stedfindende,

nemlig efter hvert Losegodstiende-Mundrede, og hvilken

Regel da formenes mest passende for hele Island. —
4) Hvilke Bestemmelser der maatte fastsætles, med Hen-

syn til, at behcirig Control kunde haves ved de paa-

lignede Bidrags riglige Opkrævelse af vedkommende

Sysselmænd, — 5) Om en særskilt Bestemmelse for-

n5diges i Henseende til den Deeltagelse i disse Udgifter,

der maatte falde paa Grcinnefjords, Oefjords og Eske-

fjords Kjobstad. — 6) Hvilke Udgifter der, foruden

Delinquent-Omkostninger, fornemmelig maatte blive at

afholde af AmtsrepartitionsfondeL — 7) Hvorvidt nu alle

Udgifter ved Delinquent- eller Justits-Sager inddrages

under Ligningen, og om ikke i saa Henseende kunde

fornbdiges en nærmere, saml mere bestemt Regel. —
8) Om det maatte blive nbdvendigt, at der bestemmes

et Maximum for hvad der aarligen kan lignes, ligesom

Tilfældet er i Danmark ifolge Plak. af 31. Decbr. 1810,

og hvad da Maximum i saa Tilfælde formentligen burde

være. —
9] Endelig udbeder Kammeret sig Oplysning

om Tilstanden af de ifolge Reskr. af S25. Julii 1808 op-

rettede Sagefaldskasser i Vester-, Nord- og Oster-Amtet,

samt hvad deres aarlige Indtægter kan antages at ud-

Bjt^i^e, og om disse Kasser for Tiden have anden Be-

stemmelse end at forskyde Uehnquent-Udgifter indtil de

ved Ligning kunne refunderes, samt om der ikke i saa

Pald kunde være Anledning til, i Henseende til samme
3t f(3ie en anden Foranstaltning, da det muligen var

raere hensigtsmæssigt, aldeles at inddrage dem under

AmtsrepartitionsfondeL — Rentekammeret den 28. Mai

1831.
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^^3^. *

Cancellie- Skrivelse til stiftamtmanden, Amt-

si. Mai. manden over Vester-Amtet og Landsoverretten i

i Island, ang. en forandret Proces i Politierets-.

Sager. Khavn den 31. Mai 1831. — Original i

Stiftamts-Archivet; i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831,

Nr. 1702—1704.

Ved at tilstille (Til.) vedlagte Gjenpart af el hertil

fra Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet paa Island

indkommet Forslag om, at de udenfor Reikevig fore-

faldende Politieretssager maalle henvises til Behandling

i anden Inslants af vedkommende Amtmænd, istedetfor

som hidtil af den kgl. islandske Landsoverret, skulde

Gancelliet, forinden Videre i denne Sag foretages, tjenstl.

udbede sig (Tit.) Betænkning desangaaende behageh'gen

meddeelt, idet man in specie forventer at modtage Deres

(— bemeldte Landsoverrets —
)

Yttringer, angaaende:

1) Bestemmelsen af falalia appellationis i slige Sager,

naar Processen paa den foranfbrle Maade blev foran-

dret; — 2) belræffende Varselstiden i de til Over-

Polilieretterne udtagne Indkaldelser; — 3) angaaende

Betingelserne for, at Over-Politierelsdomme skulde kunne

indankes for HOieslerel; samt — 4) om, hvorledes der

i de Tilfælde, hvor Appel li! Hciiesteret finder Sted,

kan forholdes, for paa den bekvemmeste og mindst

bekostelige Maade at forskaffe Vedkommende Oversæt-

telse af PoJitierets-Akterne. — Det kgl. Danske Cancellie <

den 31. Mai 1831.

31. Mai.
. Canceliie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet paa Island, ang. Straffen for tredie Gang

begaaet Leiermaal. Khavn den 31. Mai 1831.

—

Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 1705.

Hr. Amlm. har, i Anledning af det af Christin Illuga-

datler i Ilellna inden Snæfjeldsnæs Syssel tredie Gang
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begaaede Leiermaal, i behagelig Skrivelse af24. Oktbr. 1831.

'^S^S henstillet til dette Collecium, hvorvidt denne For- """""'TT"

seelse bliver at straffe, og i saa Fald, hvorledes Straffen

b'6r bestemmes.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet tjenstl. tilmelde

*Oem til behagelig Efterretning, at da Straffen for tredie

og flere Gange begaaet Leiermaal efter den gjeldende

Lovgivning, in specie For, 19. Marts J751, langt vilde

overgaae den,, som paa Island finder Sted for tredie

Gang begaaet Hoer, og det Correcliv, som Ueskr. 12.

Oktbr. 1812 afgiver for Danmark, ikke kan anvendes

paa Island, hvor Straf af Vand og Brdd ikke finder

Sted, vi] en anden Straf for de omhandlede Forseelser

kunne ventes at blive fastsat ved en angaaende Mis-

gjermngers Forfdigning og Afstraffelse paa Island paa-

tænkt ny Anordning, som, naar Cancelliet fra det kgl.

l^entekammer har modtaget den Betænkning, som man
^iied særdeles Hensyn til de Bestemmelser, samme inde-

holder angaaende Forfolgnings-Bekostningerne, har ud-

bedet sig, vil være moden til at forelægges H. Majt. —
Under Sagens nærværende Stilling finder Cancelliet det

klartj at uagtet tredie Gang og oftere begaaet Leier-

niaal vel, i Overeensstemmelse med Grundsætningerne

i For. 19. Marts 1751, vil være at straffe, maa dog den

i bemeldte For. fastsatte Slraf blive betydeligt at mode-

rere, i Betragtning af de ved de senere Lovbestem-

rneiser foreskrevne mildere Straffe for Hoer, hvilke

frembyde en saadan Analogie, at vedkommende Dom-
stole deri maae finde Hjemmel til at nedsætte bemeldte

''"'orordnings Straf. — Det kgl. Danske Cancellie den

31. Mai 1831.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 31. Mai.

Amtet, ang. Fremgangsmaaden i Anledning af

Andragende fra en Geistlig om Skilsmisse. Khavn
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1831. den 31. Mai 1831. — Canc. s. Depart. Brevb. 1831,

rrrrr^Nr. 1706.
31. Mai.

Sognepræsten til Helgafells og Bjarnarhavns Menig-

heder i Island, Grim Paulsen, har i en til Cancelliet

indkommen, med Hr. Amtm.' Erklæring af 31. Januar^

sidsileden forsynet, Anscigning anholdt om, at hans Ægte-

skab med hans i Henseende til Bord og Seng separe-

rede Hustru Solveig Eyolfsdatter maatte vorde aldeles

hævet, med Tilladelse for dem begge hver især atind-

gaae andet lovligt Ægteskab.

I denne Anledning skulde man tjenstl. anmode Hr.

Amtm. om, behageligen at ville tilkjendegive Suppli-

kanten, at det Ans(3gte i al Fald for Tiden ikke kan

bevilges, men at han idvrigt, saafremt han maatte

vedblive sit Onske, ei alene har at anledige den

geistlige og verdslige Mægling paany forsogt, men

derhos bor i en gjentagen Ansogning omstændelig op-

give de Aarsager, der have bevirket, at han ei har

kunnet udholde Samlivet med sin Ægtefælle, og an-

gaaende denne Ansogning erhverve saavel den verds-

lige Ovrigheds Betænkning, som Erklæring fra vedkom-

mende Provst og Biskop, med særdeles Hensyn paa

det Sporgsmaal, om det, efter den Pligt, hans Embeds

Natur og Lovens 2— 11— 1 paalægger ham til, ved sit

Levnet at give de Sandheder, han har at forkynde,

Eftertryk, kan tilstedes ham ei alene at adskilles fra

hans Hustru, men endog al indtræde i andet Ægteskab.

Det kgl. Danske Gancellie den 31. Mai 1831.

1. Juni. Kongelig Resolution ang. Oplærelse af islandske

Dyrlæger ved Veterinairskolen i Kj obenhavn. Khavn

den 1. Juni 1831 ^ — I Rentekammerets Forestilling

31. Mai bemærkes, at forend kgl. Resol. 27. August 1828 var

kommen til daværende Stiftamtmand i Island Hoppes Kund-

skab, havde denne indgivet Andragende til Cancelliet, at Reskr.

O Rentek. Skriv. 18. Juni 1831.

i
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26. Oktbr. 1792 for Danmark maatte blive udvidet, til Island, 1831.
saaledes at en Lærling kunde hvert tredie Aar nedsendes til i. Juni,

Veterinairskolen vexelviis fra hvert Amt, for at oplæres paa"
""^"^

offentlig Bekostning, efter Repartition paa hele Landet. Stift-

amtmanden mente, at de tillige kunde lære et Haandværk, og

kunde siden ernære sig derved uden videre Hjælp. De kunde

udbrede deres Kundskaber, lære Almuen Husdyrenes bedre Pleie,

som stod langt tilbage „formedelst almindehg Uvidenhed om
de simpleste Operationer og Kure". Smedeprofessionen kunde

især udbredes. Dette var saameget vigtigere, (jsom Islænderne,

efter H.'s Skjbn, ikke forstaae at beslaae deres Heste paa en

rigtig Maade, saa at mange flere Skoe tabes end der burde,

og Heste ofte bedærves ved slet Beslag". — Kammeret sendte

Sagen til Amtmændenes Betænkning. Thorsteinson .(Crklærede

sig vel ikke ligefrem imod dette, paa Grund af dets til Lan-
dets Gavn sigtende Tendents, og fordi han troede at nogen

Nytte, i et eller andet enkelt Tilfælde, kunde flyde deraf;

Dien i det Hele var han dog af den Formening, at ikke Meget

vilde blive udrettet derved". Han indrammede vel Ukyndig-

hed, „naar SpSrgsmaalet var om en videnskabelig Behandling",

^en man folte ingen Trang dertil formedelst ^^Bekjendtskab

^ed Husraad og Erfaring". Samfærselens Vanskeligheder

vilde ogsaa formindske Nytten, der i det Hele helst vilde blive

deri, at udbrede Smedeprofessionen eller andre nyttige Haand-

værker. Johnsson var ganske enig med H., og onskede endog

'^ere Lærlinge. — Krieger ansaae det for nyttigt, om kyndige

%1'læger fandtes paa flere Steder, for at forebygge smitsomme

Sygdommes Udbredelse. — Kammeret ansaae Indfødtes Op-
Iserelse i denne Videnskabsgreen for vigtig, og at Fremmedes

Ophold i kort Tid vilde kun stifte liden Nytte, formedelst Ukyn-
dighed i Sproget. — Repartitionen af Udgifterne vilde H. lade

s^ee efter Tiendehundreder ,^saavel af fast Gods som af lOst

Gods". Dertil bemærkede Kammeret, at lignende Udgifter re-

parteres alene paa Loscgodset, og der var saaledes ingen An-
ledning til at afvige i dette enkelte Tilfælde fra de almindelige

^^gier, „saameget mere, som endnu ikke haves nogen forme-

ligen autoriseret Jordebog eller Matrikul over alt Jordegodset

1 Island". Johnsson havde ogsaa frafaldet sin med H. over-

eensstemmende Mening, at tage Jordegodset med. — Udgif-

terne anslaaes til 50 Rbd. for Bbger og Instrumenter, og circa

100 Rbd. Sblv aarlig i 3
'/-i Aar for ^^Underviisning, Logis,

Lys og Ildebrand, og de fornødne Penge til Kost". Derfor
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1831. indstilles ordret som Resol. bestemmer, — Rentek. Pelat. og

—--.---^ Resol. Prot. 1831 C, Nr. 214. Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1. Juni. 1831^ 192—193.

Vi tillade allern., at hvert tredie Aar maa fra Vort

Land Island nedsendes lil Oplæreise ved Veterinair-

skolen her i Staden en Lærling, vexelviis fra hvert af

Amterne, og at de til Lærlingernes Nedreise, Oplæreise

og Tilbagereise fornGdne Udgifter maae udredes ved

Repartition over hele Landet, dfter de saakaldte Tiende-

hundreder af lost Gods, imod at bemeldte Lærlinger

derefter blive forpligtede lil at nedsætte sig paa Island,

samt der, mod passende Diæter, at foretage de Reiser,

som i fornødent Fald af det Offentlige maalte blive

dem paalagte. — Kjobenhavn den 1. Juni 1831.

4. Juni. Cancellie - Skrivelse til Landsoverretten i Is-

land^ ang. Indsendelse af aarlige Beretninger om

paadomte Justits-Sager. Khavn den 4. Juni 1831.

— Canc. 2. Depait. Brevb. 1831, Nr. 1585—1591. Algreen-

Ussings Reskriptsamling 1831, S. 200.

Da de aarlige Beretninger, som vedkommende Over-

ovrigheder , i Overeensslemmeise med Gancelliets Gir-

culaire af 29. Martii 1828,' hertil indsende, om de i

det forlobne Aar ved hver Jurisdiction i deres respec-

tive Distrikter behandlede Sager, angaaende Forbrydel-

ser og StratFe, ikke kunne oplyse del endelige Udfald

af endeel af disse Sager, forsaavidt de nemlig paa den

Tid, Beretningerne afgives, ikke ere endeh'gen paakjendle,

skulde man, da disse Resultater dog maae ansees nod-

vendige lil en fuldstændig Oversigt over Griminalvæsenet,

tjenstl. anmode (Tit.) om, herefter aarligen inden Juni

Maaneds Udgang i det sildigste hertil at indberette Ind-

faldet af alle de Justilssager, som i L5bet af det fore-

gaaende Aar have været paakjendte ved de respecLive

Underretter, og derfra ere appellerede til velbemeldte

Ret, og forventer man snarest muligt at modtage en saadan
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Indberetning for sidstafvigle Aar, for at kunne afbe-

nylte samme ved Affallelsen af den allerund. Beretning,

som herfra bliver at forelægge Hans Maj*, angaaende

Criminalvæsenets Tilstand i del nævnte Aar, — Det

kgl. Danske Cancellie den 4. Junii 183P.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 7. juni.

Amtet, ang. Lovgivningen om Odelsretten. Khavn

den 7. Juni 1831. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831,

Nr, 1814— 181G.

1 en Forestilling til Cancelliet af 31. Decbr. 1827

har Hr. Amtm. foreslaaet, al For. 5. April 1811, inde-

holdende nærmere Bestemmelser om Odelsretten, maalte

gj(3res gjeldende i Island, og al alle de Forskrifter, som

indeholdes i Jonsbogen oin Odelsgods, samt om Losning

og Forkjob af en Jordejendom, forsaavidt Ret dertil ei

er forbeholden i en Contract, maatte blive ophævede.

Da der allerede tidligere var indkommet Forslag om
en Lovgivning angaaende Odelsretten paa Færøerne, og

denne Lovgivningssag var under Forhandling i Gollegiet,

blev del anseet rigtigst al stille hiint Forslag i Bero,

da man formeente, al den for Færderne udarbeidede

Anordning muligen med nogle faae Modificalioner kunde

udvides til at cjelde for Island. Delte har Collegiel

i^undel bestyrket ved Hr. Amtm,' Yltring i Skrivelse af

31. Decbr. f. A., og man skulde derfor nu Ijensll. ud-

hede sig Deres behagelige Betænkning om. hvilke Mo-

tiificcitioner De anseer fornbdne i For. U. Januar 1829,

hvoraf Exemplar vedlægges, for at samme kan bringes

til Anvendelse i Island.

O s, D, ligelydende Cancellie-Skrivelser til Landsoverretterne

i Viborg og Vestindien, samt af lignende Indhold til Kjf5-

henhavns Politieret, Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten

i Kjabenhavn, General-Auditeuren for Landetaten og Vice-

Politie-Directeuren i KjObenhavn. — Canc. 2, Departem.

Brevb. sst.

iX. B. . 46
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1831. Med Hensyn til Deres forbemeldte Skrivelses Svrige

7. Juni, Indhold kan Cancelliet ikke undlade tjenstl. at tilmelde

Dem, at man ingenlunde har efterladt at tage Deres

indsendte Lovforslag ^ i behcirig Overveielse, men at

Sagernes Vidtløftighed og den i saa Henseende fornfidne

Gorrespondence har foraarsaget, at de omhandlede Gjen-

stande endnu ikke ere bragte til noget endeligt Resul-

tat, hvilket Gancelliel derimod tor baabe at ville kunne

skee saa betimeligt, at de paagjeldende Anordninger

endnu i indeværende Aar kunne oversendes til Island.,

Det kgl. Danske Cancellie den 7. Juni 1831-.

'3 Amtmanden havde i Skriv. 31. Decbr. 1830 erindret om,

at han, for at fyldestgjbre det ham overdragne Hverv med

Hensyn til Jonsbogen, havde den 15. Decbr. 1827 indsendt

Udkast til en Anordning Fattigvcesenets fremtidige

Indretning og Bestyrelse", samt den 31. Decbr. s. A. en

Forestilling angaaende enten Ophævelse af Odelsrctten eller

sammes Modification efter For 5. April 1811. Med begge
*

disse Arbeider var det Amtmandens Oiemed, ^^at faae op-

hævet Alt det Jonsbogen indeholder om Fattigforsbrgelsen

og Jordlosning, in specie sammes Forsbrgelsesbog og Jord-

lOsningsbog". Dernæst havde han den 1.5. Januar 1829

indgivet udfclrlig Betænkning om Forandring i og Forening

af Reskripterne 25. Juli 1808 og 3. Mai 1816, „hvorved

sigtedes til, at faae ophævede alle Jonsbogens Forskrifter

om Misgjerninger og i Særdeleshed sammes Boger om

Mannhelgi (personlig Fred og Sikkerhed), samt om Ty-

verie". Da man endnu ikke havde erfaret Noget om disse

Arbeiders videre Skjæbne, tilltjendegav Amtmanden,

idet han med Hensyn til Spbrgsmaalet om Odelsretten be-

mærker, at Forordn. 14. Januar 1829 om Odelsretten paa

Færøerne i alt Væsentligt passede tillslantl, — at han vilde

ophore med at arbeide videre i denne Retning, indtil han

kunde erfare om hans indsendte Arbeider erkjendtes at

være brugbare, eller og, at intet Afgjarende skulde fore-

tages dermed.

"^j s. D. Canc. Skriv, til Stiftamtmanden og Amtmanden i

Nord- og Oster -Amtet, hvori deres Betænkning tSnskes

om, hvorvidt For. 14. Januar 1829, hvoraf Exemplarer

sendes til Afbetjening, maatte ansees som anvendelig i

Island. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.
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É

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- -1831.

Amtet, ang. Sysselmænds Beskikkelse i visse Til-
"^^

fælde til Forligelses - Commissairer. Khavn den

7. Juni 1831. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1831, Nr. 1817.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831, S. 206—208.

Hr. Åmtm. har i behagelig Skrivelse af 15. Januar

sidsll.* foredraget Cancelliet de Grunde, paa hvilke De

) denne paaberaabte Skrivelse er fra Amtmand Grimur Johns-

son i Nord- og Oster-Amtet, men ikke fra Amtmanden

i "Vester- Amtet. Cancelliets Svar skulde saaledes selv-

flilgelig have været stilet til Nord- og Oster-Amtet, men
er ved Forvexling stilet til Vester -Amtet. Amtmandens

Skrivelse (der i Reskriptsamlingen er trykt som udgaaet

*Va Amtmanden over Vester -Amtet, hvilket er en Fdlge

af den anfcirte Forvexlmg) gjengives her, da den udtrykker

Amtmandens Opfattelse af adskillige daværende Forhold

paa Island, og er saaledes lydende

:

„Ved det hbie Collegii Skrivelse af 6. Oktbr. 1807 er

det — i det mindste er den her i Amtet bleven saaledes

fortolket — bestemt, at Dommere i Island ei maae være

Forligelses-Commissarier. Dette Forbud er imidlertid neppe

hensigtsmæssigt. Forligelses-Indretningen er sikkerligen —
som alle Indretninger i det Smaae - den hensigtsmæssigste

Institution til Retsnydelse, Island eier. Jeg har ved flere

Leiligheder givet mig den underdanige Frihed, at gjHre

opmærksom paa de Vanskeligheder, der ere forbundne
Daed Retspleien eller Retsforvaltningen her i Landet.

Sysselerne her i Amtet bestaae af en 10 å 12 særlige

Jurisdictioner eller Værnething. Uveibare Elve, imprak-
tikable Fjeldveie, Snee og andet Uftire forbyde Sysselmæn-
*3ene at bereise mere, end maaskee det Halve af Thing-
siederne, undtagen om haieste Sommerdage, d. e. i det

hiiieste 3 Maaneder af Aaret- At Omkostningerne paa
Dommernes Reiser til og Ophold paa Thingstederne ere

hetydelige, og for den fattige Almue besværlige at udrede,
er formentlig indlysende, og Frtlgen er, at ikkun saare

^'aae af dem, der have Retstvistigheder at afgjere med
deres Medborgere, kunne faae dem paakjendte af Dom-
stolene. Disse Retstvistigheder ere vel i et fattigt Land,

46*
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1831. anseer det af Viglighed, al Dommere ikke udelukkes

7. Juni, fra at være Forligelsescommissarier i Island, og De har

som Island, og hvor Berfirelsespunkterne ere saa faae, de

borgerlige Retsforholde saa lidet uddannede som her i

Landet, ikke saa mange, som i Danmark; men man maa

aldeles ikke troe, at her i Landet ingen Uretfærdigheder

udOves, fordi saa faae Rets-Sager komme for Domstolene.

Den Mægtigere, Rigere, Klogere foruretter og undertrykker

den Svagere, Fattigere, Enfoldigere, her saa godt som

noget andet Sted. Uretfærdighed og Chikaner ere efter

mine Tanker saa meget failigere, naar de snige sig om-

kring i Mfirket, eller paa en skjult Maade kunne ud6ves,

og at de endog hyppigen maae finde Sted, hvor den Ilde-

sindede veed, at hans fattige, enfoldige og yennelose Nabo

ikke er i Stand til at erhverve Dom, synes mig endog å

priori maa være indlysende. Den opmærksomme Iagttagers

Erfaring taler dog heri, som ellers, langt kraftigere. Til

Forligelses-Instituterne kan Enhver naae, ja de ei e saa at

sige de eneste Dikasterier, hvort'l den fattige Forurettede

kan indkalde sin "Vederpart, og at de ikke hyppigere af-

benyttes, end Erfaring viser, hidrcirer for en stor Deel

derfra, at de her i Landet paa nogle Steder ere slet

administrerede, da Præsterne, der for det meste ere de

eneste Bestyrere af Forligelsesvæsenet, ere i det Hele taget

'meget uvidende om denne Gjenstand. Det er derfor af

yderste Vigtighed, at bemeldte Forligelses-Institutioner ud-

dannes saa meget muligt, og de Mænd, der bestyre denne

Indretning, bibringes Indsigter i Sagernes retlige — i alt

Fald retsformelige — Behandling. Naar Sysselmændene

forestod Forligelsesvæsenet i det Forligclses-Distrikt, hvor

' de ere bosatte, ville deres mere indsigtsfulde og lovmæs-

sige Behandling af Sagerne udbrede sig til de nærmeste

Forligelses-Conimissioner, og fra disse videre. — Paa den

anden Side er Hypothesen eller Mistanken om, at Syssel-

mændene som Dommere skulde være interesserede i Sager-

nes Udfald, i det Hele aldeles ugrundet. Sysselmændene

i Island have endog nu, efter at Sportelregl. af 10. Sept.

1830 er emaneret, langt mindre end Herredsfogderne i

Danmark Anledning til at tinske, at Rets-Sager skulde

indstævnes til eller incaniineies for Retten, og dog har

For. af 10. Juli Vi9ti i § 17 foreskrevet, at de dueligste
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derfor indstillet, at det Forbud, som derimod antages 1831.

at indeholdes i Gane. Skriv, af 6. Oktbr. 1807, maatte 7. Juni.

hæves, eller at det i al Fald maa tillades Dem, i Til-

fælde af Vacance, at beskikke de ducli£!;ste og redeligste

Sysselmænd til fcirste Medlemmer i Forligelscs-Commis-

sionerne i de Distrikter, hvori de ere bosatte.

Cancelliet skulde i den Anledning tjensll. tilmelde

Dem til behagelig Efterretning, at da det, med Hensyn

til Islands Localitet, maa ansees af Vigtighed, at For-

ligclses- Distrikterne ikke gives en storre Udstrækning,

som vilde foroge Vanskeligheden for Landets Beboere

af at mode for Forligelscs-Commissionerne, maa der

ved Valget af Forligelses-Commisscirier tages væsentligt

Hensyn hertil; men naar der iovrigt i de Forligelses-

Distrikter, hvori Sysselmændene boe, ikke skulde findes

nogen Anden saa vel skikket til at være forste Medlem
I

•

og redeligste Herredsfogder skulde beskikkes til Forligelses-

Commissarier, hvilket og, saavidt vides, endnu in praxi

ffilges. Enhver retsindig Embedsmand — og jeg tor under-

danig formene, at Embedsmændsklassen i hele den danske

Stat er saavel i denne som andre Henseender gaaet frem

med Kjæmpeskridt siden Aaret 1795 — er derhos, ogbbr

i alt Fald være, langt ophoiet over saa lave Hensyn, som
til den ringe — &om oftest mbisommelig fortjente ~ Fordeel,

der kunde fblge af Retssagers Behandling
j ligesom jeg

og tor iinderdanig forsikkre, at Sysselmændene her i Amtet
i Henseende til en uinteresseret Tænke- og Handlemaade

~ skjondt ikke til Indsigter og Embeds -Duelighed —
godt kunne sættes ved Siden af Embedsmænd af samme
Klasse i Dcinmark.

Paa Grund af det saaledes Anfbrte vover jeg under-

danig at indstille, om det ikke maatte findes hensigtsmæs-

sigt at ophæve det i det hbie Collegii Skrivelse af 0. Oktbr.

1807 indeholdte Forbud; eller at det i alt Fald maatte

tillades mig her i Amtet, i Tilfælde af Vacance, at be-

skikke de dueligste og redeligste Sysselmænd til forste

Porligelses-Commissioner i de Forligelses-Distrikter, hvor
de ere bosatte. — Frederiksgave den 15. Jauuari 1831.

(undertO Johnsson".
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4831. af Commissionerne, finder man ikke Noget at erindre

I^'T'^T^iniod, at bemeldte Embedsmænd dertil beskikkes. —
7. Juni.

Det kgi. Danske Canceiiie den 7. Juni 1831.

9. Juni. Canceiiie Plakat ang. et i Norge udkommet

Forbud mod Eftertryk. Khavn den 9. Juni 1831.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 25. Juli 1831,

samt i Syuodalforsamlingen i I^eykjavik i Juli s. A. ; her op-

taget i Forbindelse med For. 7. Mai 1828. — Canc. 2. Dep.

Registr. XXXII, 106—167 (1831, Nr. 406). Original- Aftryk

hos Schultz. CoUeg. Tid. 1831, S. 444—446. Qvart-Forr. for

1831, S, 88—89; Schou XX, 287—288.

Gancbllie - Plakat, hvorved et for Norge udgivet

Forbud imod Eftertryk af Skrifter, hvortil fremmede

Staters Undersaatter have Forlagsret, med Hensyn til

den i Forordn, af 7. Maji 1828 opstillede Reciprocitets

Grundsætning, bringes til offentlig Kundksab.

Ved den allerhoiesle Forordn, af 7. Maji 1828 er

det Forbud, som For. af 7. Januarii 1741 indeholder

mod Eftertryk, ogsaa gjort gjeldende til Fordeel for

fremmede Staters Undersaatter, forsaavidt det i disse

Stater er eller maatte blive forbudt al eftertrykke Skrif-

ter, som ere forlagte af danske Undersaatter. Uagtet det

nu ifcilge denne Forordning maa være Enhvers Sag,

som maatte ville eftertrykke et i et fremmed Land ud-

kommet Skrift, at forsikkre sig om, hvorvidt danske

Forlæggeres Rettigheder i hiint Land ere beskyttede

mod Eftertryk, saa er det dog, til yderligere Betryggelse

for at intet Skrift, hvortil nogen norsk Undersaat har

Forlagsret, skal blive eftertrykt her i Landet, eftergiven

Anledning fundet passende, herved at bringe til offent-

lig Kundskab, at Hans Maj*. Kongen af Sverrig og Norge

under 13. Seplbr. f. A. har udgivet en .Lov for Norge,

som, i Overeensstemmelse med en af Slorthinget fattet

og af H. Maj*, antagen og bekræftet Beslutning, byder,

at de til enhver Tid i Norge gjeldende Bestemmelser
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angaaende Forbud mod Eftertryk ogsaa skulle være 1831.

anvendelige med Hensyn til ^e Skrifter, hvortil frem- ""T^ "^T"
v?. Juni*

mede Staters Undersaatter have Forlagsret, dog med
Undtagelse af de forend 1814 udkomne Samlinger af

Love og Anordninger, der vedkomme Norge, samt de

til Brug i Rigets Kirker, Skoler og andre Læreanstalter

autoriserede BGger, hvilke det er tilladt at oplægge og

trykke, uagtet de Rettigheder, Nogen i Udlandet maatte

tilkomme, hvorhos der i bemeldte Lov endvidere til-

foies, at den alene træder i Kraft med Hensyn ti! de

Stater, i hvilke det maatte være eller blive forbudt at

eftertrykke Skrifter, der ere forlagte af norske Under-

saatter. — Det kgl. Danske Cancellie den 9. Juni 1831.

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, n.Juni.

ang. Forholdsregler mod Cholera-Epidemien. Khavn

den 11. Juni 1831. — Dette Circulaire er sendt til

Stiftamtmanden og Amtmændene, samt Biskoppen i Island „til

Underretning" med Canc. Circ. 14. Juni 1831, og publiceret i

Synodalforsamlingen i Reykjavik 1832. De medfblgende ((An-

viisninger" med Hensyn til Cholera-Sygdommen anmeldes begge

at være publicerede ved Landsoverrctten i Island den 25. Juli

1831, og i Synodalforsamlingcn i Reykjavik i Juli Maaned s.

A. - Canc. 2. Dep. Brevb. 1831, Nr. 1687— 1691 5 Canc. 3.

Dep. Brevb. 1831, Nr. 1849 C^egge Steder indheftet Aftryk).

Original- Aftryk som (^Circulaire" paa eet Ark i Folio. Coll.

Tid. for 1831, S. 418—422. Algieen-Ussings Reskriptsaml. 1831,

S. 209—211.

Vel haves der grundet Haab om, at den odelæg-

gende, under Navn af Cholera bekjendle, smitsomme

Sygdora, der nu har viist sig paa adskillige Steder ved

Ostersden, vil ved Iagttagelse af de befalede Quaran-

taine-Forholdsregler kunne holdes ude fra Fædrelandets

Grændser. Imidlertid holder Cancelliet det for Pligt,

med Hensyn til Muligheden af at Sygdommen desuagtet

kunde indsnige sig nogetsteds i Landet, itide at være

betænkt paa de Foranstaltninger, der maatte være at

træiie, for al de, som maatte blive angrebne af samme,
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1831. kunde finde belimelii^ Hjælp, og Sygdommens videre

11. Juni. Udbredelse standses.

^ Med Hensyn hertil skulde Cancelliel tjenstl. anmode

(Tit.) om, i enhver under Deres Amt beliggende Sdstad

at organisere en Commitlee til at fore særdeles Tilsyn

med Byens Sundhedstilstand. En saadan Conimiitee

bor bestaae af Byens Ovrighedspersoner, i Forbindelse

med den i Byen ansatte Læge, eller hvis ingen offentlig

Læge findes i samme, da af en anden dertil af Dem udnævnt

autoriseret Læge; hvorhos der ogsaa, saafremt De dertil

raaatte finde Anledning, kunne tilforordnes andre an-

sete og forstandige Mænd. De saaledes dannede Gom-

mitteer have at vise den storst mulige Opmærksomhed

paa Indvaanernes Sundhedstilstand. Til den Ende bor

enhver saadan Committee, i Henhold til Forordn, af 17.

April 1782 og 3. April 1810, opfordre enhver Husfader

eller den, som træder i hans Sted, til uforlovet at gjOre

Anmeldelse om ethvert pludseligt Dodsfald eller mis-

tænkeligt Sygdomstilfælde, og saasnart saadan Anmel-

delse er gjort, elier der iOvrigt haves Formodning om

et Tilfælde af foVanfcirte Beskaffenhed, bliver Under-

søgelse uden Ophold al anstille af den Læge, der er

Commilleens Medlem, eller i hans Forfald af en anden

Læge. Befindes der da Grund til at antage, at Patien-

ten er angreben af den ovennævnte Sygdom (som Lægen

vel vil vide at skjelne fra don her i Landet ei usæd-

vanlige, men ikke smittende Sygdom af samme Navn),

bliver der ikke alene at yde den Syge den virksomste

Hjælp, men der bor og haves den hensigtsmæssigste

Omsorg for, at han saaledes afsondres og saadan For-

sigtighed iagttages, at Faren for Smitte derved afværges.

Skjcindt den Syge vel kan behandles paa sin Bopæl,

naar dennes rummelige Beskaffenhed, i Forbindelse med

hans Familieforhold og (ivrige Omstændigheder, giver

Betryggelse for, at det Foranfcirte vil blive iagttaget, saa

bliver der dog, da delte ikke altid vil yære Tilfældet,

at stJrge for, at der haves en luftig og isoleret Byg-
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ninc, hvorlil deslige Syge kunne henbringes, og Gom- 1831.

milteen bclr strax overveie, hvilket Sted dertil kan bruges, II. Juni.

og forberede Alt til i paakonimende Tilfælde at sættes

i Besiddelse af et saadanl Sted. Hvad enten Patienten

bliver henliggendc paa sin Bopæl eller henbringes til

et Hospital, bor der sc5rges for at vedligeholde Luftens

Reenhed ved Bortfjernelse af alle Gjenstaude, der kunne

i'ordærve samme, ved aabne Vinduer, idelige salpeter-

sure Regninger o. s. v. Saa bliver og det Huus, hvori

Cholera har viist sig, saavelsom det Hospital, hvortil

nogen Gholera-Palient er hidbragl, at spærre, og hverken

Beboerne eller Andre, der have været i Bercirelse med
^en Syge, maao stedes til Samkvem med Andre, med
mindre de, efter nOiaglig Underscigelse af Lægen, be-

findes uden al Mistanke for Smitte, og da strax be-

h(3rigen roges, og da maae de dog ikke forblive i hiint

Huus eller medtage- andre EfTecter derfra end dem,

som rif Lægen findes efter behorig Udregning at kunne

uden al Fare udbringes. Alt delle og hvad der iov-

'^'ftl) i Overeensstemmelse med Grundsætningerne i de

ovennævnte Anordninger og med Hensyn til Gholera-

%gdommens Farlighed, maalte findes fornodent til de

af Sygdommen Angrebnes Frelse og Smittens Stands-

'^•ng, siiavel som til Bedste for Beboerne af de Huse,

*^er maalte blive spærrede, b(3r Committeen efter de

nærmere Regler, som af Dem, efler RaadfCrsel med
Physikus eller i alt Fald med en anden autoriseret

^^S^i maatle foreskrives, iværksætte paa den omhyg-

Seligsle Maade, saaledes som de locale Forhold maalte

^^ordre, ligesom den og ipvrigt haver, endog inden Syg-

<3ommen viser sig, at drage den muligsle Omsorg for-

den, for at bortholde Smitten, saa vigtige Reenlighed i

%cn, hvorfor Alt, hvad der kan have en Sygdommens

Udbredelse befordrende Indflydelse paa Luften, b6r

bortfjernes. Skulde der fremkomme nogen Anledning n

t«l ogsaa udenfor Stistæderne, være sig i KjObstæderne

eller paa Landet, at anordne noget særdeles Tilsyn med

i
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1831. Sundhods-Tilslanden, bliver og der Foranstaltning at

U.Juni. gjoro. i Lighed med hvad deri dette Circulaire er be-

stemt, dog at paa Landet Præsten, i Analogie af An-

ordningerne, bor deeltage i fornævnte Tilsyn; ligesom

det og følger af sig selv, at De paa ethvert Sted, hvor

Tegn til hiin smitsomme Sygdom maatle vise sig, idv-

rigt har at trætfe de Foranstaltninger, som Grundsæt-

ningerne i de ovenmeldte Anordninger i Forbindelse

med Sygdommens særdeles Farlighed kræve.

Gancellict undlader ikke at tilfoie, at De med næste

Post kan vente Exemplarer tilsendte af tvende Skrifter,

der ville indeholde Anviisning deels til Forebyggelse af

Smitte ved indtræffende Cholera-Epidemie, deels til at

kjende og behandle Sygdommen*, ligesom der og kan

') Disse Anviisninger ere trykte hver for sig paa et Ark i

Folio Cmen findes ikke i Cancelliets Brevbøger),

A. Anviisning til Forebyggelse af Smitte ved ind-

træffende Cholera-Epidemie (trykt i ("ollegial- Tidenden

1831, S. 428—429> - Erfaring har lært, at en ordentlig

Levemaade sikkrest forebygger Anlægget til at blive smittet,

især under den befrygtede Cholera-Epidemie, der fornem-

melig synes at angribe saadanne Personer, som enten ikke

kunne eller ikke ville fblge de almindelige diætetiske For-

skrifter. —
• Man er saaledes i Stand til for en Deel at

svække Smittens Indvirkning ved:

I) at undgaae Opholdet i indsluttet, fordiervet og

fugtig Luft. Denne niaa derfor flittigt renses og fornyes

ved dagligen at aabne Vinduerne og fjerne Alt, som fylder

Luften med skadelige Uddunstninger. Hvis Sygdommen

hersker i Nærheden, kan Luften desuden renses ved sal-

l)etersure og Chlor-RJIgninger, saaledes som senere blivet

omtalt. — 2 ) at vogte sig for Forhjblelse, deels ved ikke

at udsætte sig for pludselig Vexel af Varme og Kulde,

deels ved en passende Klædedragt j i Særdeleshed gavnUgt

er et varmt Bælte om Maven og uldne Klæder nærmest

Kroppen, hvorved mild Hududdunstning befordres. I denne

Henseende kimne ogsaa lunkne eller russiske Dampbade

med Forsigtighed bruges, — 3) Reenlighed, saavel i Lin-

ned og Lagener, som ved Badning og Vadskning af Le-
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venles en nærmere Anordning ans^aaende de Forholds- 1831.

regler, som i Anledning af denne Sygdom, hvis den H. Juni.

gemet; dog at ved kolde Bades Brug i fri Luft anvendes

særdeles Forsigtighed, ligesom ved de varme Bade. —
4) daglig Bevægelse i fri Luft. — 5) Afholdenhed fra uaf-

bmdt Sjælsanstrengelse, nedtrykkende Sindslidelser, isser

Ængstelse og Frygt, Nattevaagen, og Alt hvad der for-

resten svækker Legemet. — (i) Maadehold i Spise og

Drikke. Saavel Mangel paa disse, som en altfor stor

Mængde og slet Beskaffenhed, har i denne Henseende en

skadelig Indflydelse. Man maa desaarsag afholde sig fra

den uforsigtige Nydelse af alle sværtfordoielige, sure, fede,

opblæsende Fodemidler, saasom raae, især umodne, Frug-

ter og Haugeurter, Kaal, Roer, Ærter, det Fede afFlesk,

meget fede Fisk o. s. v. Gavnligt er det at tilberede

Maden med en passende Tilsætning af de almindelige

Kryderier, — Af Drikkevare maae især undgaaes sletgjæret

eller suuit 01, siiur Melk og en overvættes Nydelse af

Brændeviin, hvilken især befordrer Anlægget for Smitten.

Derimod vil cn ringe Quantitet af denne Drik, tilberedet

med krydrede og bittre Substantser, ikke skade de dertil

Vante, ligesaa lidet som en maadelig Nydelse af god Viin.

Man sikkrer sig dernæst mod Sygdommen ved ikke

at udsætte sig for Smitten selv. Da denne, ifolge de hidtil

gjorte Erfaringer, efter al Sandsynhghed kan forplante sig

umiddelbart fra den Syge, deels ved Berfirelse, deels gjen-

nem den ham omgivende Luft og Uddunstningen af hans

Hud, Aande og Udtømmelser, og formodentligen ogsaa ved

de Klædningsstykker og andre Kflfekter, hvormed han i

længere Tid har været i umiddelbar Berorelse, hvilke

rimeligviis, ligesom den Syge selv, i nogen Tid kunne

smitte, saa maa en Afsondring fra disse Gjenstande for-

nemmelig tilraades. — De Personer, som ifblge deres Ivaid

ikke kunne afholde sig fra Omgang med den Syge, f. Ex.

Læger, Præster, Sygevogtere o. s. v., iagttage fblgende

Regler

:

1) De nærme sig uden mindste Frygt den Syge, hvil-

ket de i denne Sygdom med saa meget stirre Grund kunne

gjore, som Erfaring har lært, at de tilbørlige Forsigtigheds-

regler betydeligen indskrænke Smitsomheden, — 2) De
besOge ikke fastende den Syge, men nyde forindei;i, efter
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1831. maalle udbryde, blive at tage. ff^vrigt udbeder man

,11. Juni, sig, at De snarest muligt og senest inden 8 Dage ind-

Tiden paa Dagen, Gaffe, Thee, Spiritus blandet med aro-

matiske, bittre Siibstantser, eller et GiasViinj hellerikke

naar de befinde sig ilde eller ere af livilkensomlielst A ar-

sag meget hede eller meget kolde; de komme ikke altfor

nær den Syges Aande eller Uddunstninger, hvis Skadelig-

hed Brugen af Rog- eller Skraa-Tobak, hyppig Lugten

til aromatisk Eddike eller oplost Clilorkalk tildeels vil

dæmpe. De blive ikke forlænge hos den Syge, og und-

gaae enhver overflodig BerOrelse af ham. En Overkjole

af væxet eller fernisseret Toi, som benyttes ved Besbg hos

den Syge, er ogsaa tilraadelig. Inden de forlade den Syg^j

maae de skylle Munden, rense Næsen, vaske Ansigtet med

koldt Vand og Hænderne med en svag Oplosning af Clilor-

kalk [2 Qvintin til en Flaske Vand). De i Sygestuerne

brugte Klæder maae ofte skiftes, udluftes og gjennemroges

med Ghlordampe ; hvilket sidste ogsaa de ovennævnte Per-

soner maae underkaste sig. — 3) De s5rge for at en saa

reen Luft, som muligt, omgiver den Syge, Desaarsag

fjernes fra Værelset alt overflodigt Bohave, Klæder, smud-

sigt Linned, og især den Syges Udtommelser snarest mu-

ligt; ligesom ogsaa mange Syges Ophold i eet lille Værelse

maa undgaaes. Vinduer og D(3re aabnes ofte, eller holdes

eftfiT Omstændighederne bestandigt aabne. Man benytte

desuden Kcigningen med salpetersure eller Ghlordampe-

For at tilberede det fOrste Slags, komme man omtrent I

Lod flint pulveriseret Salpeter paa en Skaal af Glas, Po'*'

cellain eller Fajance, og hælde lidt efter lidt I Lod Vitriol-

Olie til, idet man oftere omrSrer Blandingen med en

Glasstang eller Pibestiik. Man maa ei lade Metal, Tr^>

Straa eller dyriske Bestanddele komme i Berdrelse met^

Massen. For at tilberede Ghlordampe, overgyde man ^

Dele pulveriseret Kjokkensalt og 8 Dele pulveriseret Bruun-

Steen (samlet faaes et lignende Pulver paa Apotheket undei

Navn af ,,Pulver til saltsure Rogelser") med 1(5 til 18 Dele

Vitriol-Olie, hvilken man forsigtigen fortynde med 12 Dele

Vand, der Udt efter lidt i smaae Portioner gydes til Syren*

indtil den derved hver Gang frembragte Hede ophorer-

Mængden bestemmes efter Værelsets Stcirrelse. Man kan

ligeledes nogle Gange dagligen i Værelset stænke en Op-
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beretter hvad De, i Aoledninii; af delle Circulafre, har 4831.

foranslaUel, samt at De, hvis uoget Spor til Sygdommen U-Juni.

losning af 2 Lod Chlorkalk til en Flaske Vand. Udvik-

lingen af Chlorgas maa helst foretages paa en Tid, da

Ingen opholder sig i Værelset, eller i saa ringe Grad, at

Lungerne ikke derved blive angrebne.

Da Erfaring har lært, at Sygdommen uden Lægehjælp

inden faa Timer bliver dræbende, og at derimod denne

er i Stand til, betimeligen anvendt, at forebygge de vold-

somste Tilfælde, er det af hoieste Vigtighed, at en Læge
strax kaldes, naar der vise sig Tilfælde, som give For-

niodning om Sygdommens forcstaaende Udbrud eller Nær-
værelse. — Disse ere deels saadanne, som gaae foran

Sygdommen, nemlig Brænden i Hjertekulen, Spænding i

Maven, Svindel, afvexlende Hede og Kulde, kold Sved,

isaer paaPanden, StivnlHshed, Kniben ogKuui ren i Turmene,

Forstoppelse med paafblgende Diarrhee, indvendig Uro,

^ngst, Mathed og Modloshed ; deels saadanne, som tydeligere

tilkjendegive Sygdommen, nemlig hyppig Brækning og

Affciring af en hvi'iagtig, fnokket, flau og ickelt lugtende

Veedske, frygtelig Angst, heftige Kramper, uslukkelig Tbrst,

plettet, sammenskrumpet, iskold Hud, indfaldne Oine, et

^^gsgtigt Udseende af Ansigtet, svært Aandedræt, hæs og

^^"fig Stemme, standset Urinladning o. s. v. — Under saa-

danne Tilfælde kan den Syge d5e inden faae Timer, men
Qgsaa fbrst efter nogle Dage

j
dog vil Sygdommen, selv

hvor den har naaet en h'6i Grad, ved hurtig Lægehjælp
kunne bekjæmpes. Er denne ikke ciieblikkeligen at er-

holde, bor den Syge, indtil Lægen, der alene forstaaer at

anvende de hensigtsmæssigste Midler, kan komme tilstede,-

^^*nge den Methode, der her i Landet har viist sig nyttig

ved galdeagtig Cholera, nemlig Sengevarme, hyppig Drik-
ken af koldt Vand alene, og 20 til 30 Kampherdraaber
^^ver Time eller hver halve Time, samt, hvad der især i

denne Cholera anbefales, Gnidning over hele Legemet med
varm Eddike, I(jvrigt bor der scirges for Recnlighed og
fri Luft omkring den Syge. Dog maa Ingen stole paa,
at disse Midlers Brug gjGr Lægens hurtige Tilkaldelse

mindre nødvendig.

B. Kort Anviis7iing til at kjende den epidemiske
Cholera, samt Underretning om de hidtil anvendte Læge-
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1831. skulde yttre sig i Deres Embedskreds, da uden Ophold,

11. Juni. i alt Fald ved Eslafette, derom meddeler Cancelliet

midler imod Sygdommen, — De Tilfælde, hvoraf man

skjelner denne, hidtil her i Landet ukjendte. Sygdom fra

andre lignende, ere efter de troværdigste Beretninger

ftilgende

:

1) Brækning og Diairhee, hvorved udgydes eller lige-

som udstedes, ofte under eieblikkelig Lettelse, med nogle

faa Mellemrum en betydelig Mængde hvidagtig med graalige

Fnokker blandet Vædske, hvis ækle, fiaue Lugt ligner den,

der opstaaer af Vand, hvori frisk raatKjcid erudvadsket,

og fylder Atmosphæren om den Syge. — 2) Svindel, der

gaaer foran Brækningen, Klemmelse, smertelig Trykken

og Brænden i Hjertekulen og ubeskrivelig Angst, som —
i Begyndelsen periodisk — snart bliver vedholdende, og

formindskes kun i enkelte Secunder under Brækningen.

Den Syge kaster sig i bestandig Uro fra den ene Side til

den anden, eller ligger paa Hyggen med Forarmene i

Veiret. — 3} Voldsomme Kramper og Trækninger i Arme

og Been, især i Læggene, ofte afvexlende med lignende i

Underlivet. — 4) Pludselig Aftagen af Kræfterne. —
5) Iskulde paa hele Huden, der bliver plettet, blaalig?

undertiden fugtig og sammenskrumpet paa Fingrene, som

hos Vadskerkonerj Ansigtet falder sammen. Næsen bliver

spids, Oinene synke dybt ind og omgives med blaae Ringe,
* *

Oielaagene falde tilj Tungen bliver kold, synes stOrre og

slappere. — 6) Smerter i Hjertekulen og Siderne, som

foriiges ved Tryk, hvorved Brækningen og Angsten ogsaa

tiltage, og i Oiestenen, som om den blev trukken dybt

ind i Oiehuulheden^ stoi Omfindtlighed i Huden, SlOvhed

i de andre Sandseorganer, uslukkelig TOrst. - 7) Fuld-

kommen Standsning af Urinsecretionen, eller sjeldnere Af-

gang af Blod med samme. — 8) Pulsen hurtig, lille, traad-

formig, tilsidst ikke at fole. — 9) A andedrættet svært,

uregelmæssigt, ofte afbrudt ved Suk og Gaben j den ud-

aandede Luft kold, Stemmen hæs og svag. — 10) Det at

Åaren udladte Blod kulsort, hurtigt sammenløbende til en

grOdagtig Masse, og saa tykt, at det vanskeligt, undertiden

i Klumper, Idber ud af den aabnede Aare,

Alle disse Tilfælde indfinde sig tidt paa een Gang,

undertiden efter hinanden i en ubestemt Orden; som oftest
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Underretning. — Det kongelige Danske Cancellie den 1831.

1 1 Junii 1831. 11. Juni.

fHrst Diarrhee og Brækning, og efter 2 til 6 Timer Krampe,

sjeldent Diarrhee alene, endnu sjeldnere blot Brækning

med lette Kramper og et som oftest heldigt Udfald, under-

tiden Diarrhee uden Krampe og Brækning med heftig Angst,

eller en ofte hurtigt dræbende Afmagt alene j stundom an-

gribe de Tatienten pludseligt og heftigt 5 ofte bemærkes

der, kortere eller længere Tid i Forveien, deels flere af

ovennævnte Tilfælde i ringe Grad, deels de Tilfælde, som

pleie at være Forløbere for andre Sygdomme, saasom

SOvnlfished, Modlbshed, uordentlig Fordbielse, deels en-

kelte, denne Sygdom egne, saasom Brænden i Hjertekulen,

Fdlelse af Sting og Tyngde i Siderne, fornemmelig den

htiire, en eiendommelig Lyd i Tarmene, forskjellig fra den

almindelige Knurren i samme, kold Sved paa Hovedet,

Varigheden af Sygdommen er frafaae Timer til nogle Dage.

Dclden indtræffer undertiden efter 4, 8 til 12 Timers For-

lab, men ogsaa senere, idet Patienten enten falder i en

stærk Sved og Siivn, efter at Kramperne og Brækningerne

ere ophdrte og intet Blod udflyder af den aabnede Aare,

eller i de heftigste Kramper af alle Musklerne, under hvilke

alle andre Livstegn forsvinde, saa at en saadan Syg under-

tiden holdes for dod, inden han virkeligen er det. Ved

Sectionen af de Dode findes som oftest Spor afBlod-Con-

gestioner til Hjernen, Lungen eller Underlivets Organer,

Tegn paa en betændt Tilstand i Tarmene o. s. v.
j
sjeldnere

er det Modsatte Tilfældet. I det venstre Hjertekammer

og langt ned i den store Pulsaare er der som oftest et

lividguult Coagulumj det hoire Hjertekammer og Huul-

aaren ere opfyldte af sammenlobet, sort Blod; Galdeblæren

opspændt af mcirkeguul og sort Galde. — Helbredes Pa-

tienten, saa forsvinde lidt efter lidt hine omtalte Sygdoms-

Tilfælde; Varmen og det sunde Udseende vende tilbage;

Pulsen hæver sig; det udladte Blod skiller sig som sæd-

vanligt, og bedækkes hurtigt med en tyk og fast Betæn-

delses-Skorpe; Urinen afsondres; Brækningen bhver sjeld-

nere og galdeagtig; ved Affbringen bortgaae en Mængde
græsgrtinne, sorte eller bruunrtide Excrementer; en veder-

kvægende Sbvn og en mild Sved indfinde sig
; Svækkelsen,

især i FordiJielses - Organerne, bliver dog i længere Tid
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<83i. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,
u.jum.

^j^g Forholdsregler mod Cholera-Epidemiens Ud-

tilbage. — Andre Sygdomme kunne, selv under denne

Bedring, som en Fblge af Krampernes Voldsomhed eller

andre Omstændigheder, paafblge. De farligste ere Hjerne-

betændelse, eller en Tilstand, der næsten ganske ligner

Typhus; liyppigere og med et gunstigere Udfald opstaaer

Betændelse i forskjellige af Underlivets Organer; heldigst

er det, naar der under et saadant uregelret Forlob dannes

Bylder i de udvendige Dele.

Aarsagen til Sygdommen synes at være et Smittestof

Ccontagium), og ikke alene en klimatisk Beskaffenhed i

Atmosphæren (miasma) ; thi Sygdommen har hersket under

de forskjelligste Himmelegne, under Æquator og i
55"

nordlig Brede i en Kulde af 20° til 30" R.j dens Gang

og Udbredning kan lettere derved forklares; og endelig
•

synes en streng Afsondring og Spærring at have været i

Stand til at standse dens Fremskridt, hvilket Alt taler for

dens smittende Egenskab. Smitten synes især at forplante

sig ved Berorelse, gjennem den Patienten nærmest om-

givende Luft, ved dennes Aande, ved Uddunstningen af

lians Hud eller Afsondringer, og formodentligcn ved de

Klædningsstykker og Efiecter, med hvilke han i længere

Tid har været i Bercirelse, især hvis disse Sager formedelst

deres Ibse og ujevne Overflade ere skikkede til at optage

Smittestoffet, og derved blive giftfængendo, saasom Uld,

Bomuld, Silke, Bast, Haar, Fjer, Duun, Httr, Hamp, Blaar,

Straa, Svamp, Huder, Skind, Peltsværk, Foerværk, Læder,

Pergament og Alt, hvad af disse Materialier er forfærdiget J

Dyr, som bære Uld, Haar, især lange, Btirster eller Fjer?

Horn og Been i raa og uforarbeidct Tilstand; Gochenille

og raspet Farvetræ ; alle Slags Mynt eller Penge. — Ob-

duction af de Ddde bbr desaarsag ikke foretages uden J

fri Luft. Liget overgydes i Forveien og udvaskes i

aabnede Huulheder med en Oplosning af Chlorkalk, nied

hvilken Lægen ogsaa efter Obductionen maa afvaske sine

Hænder, Instrumenter og hvad Andet der under denne

har været benyttet. — Anlæg til at blive smittet synes

især at findes hos de Personer, som fiJre en uordentlig

Levemaade, ere hengivne til Drik, opholde sig i fugtige?

1
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bredelse. Rhavn den 11. Juni 1831. - Dette Cir- 1831.

culaire er sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island, 11. Juni

indsluttede Boliger, leve i trange Kaar, af slette, ufor-

dciielige, knappe Fødemidler, ere hyppigen udsatte for For-

kjOlelse, og bestandigen plages af Frygt for Sygdommen.

Behandlingen af Sygdommen har, efter Lægernes for-

skjellige Anskuelser, været forskjellig^ fdrst efter længere

Erfaring, og nbiere Iagttagelse af Sygdommen, vil det blive

muligt at bestemme, hvilken Behandling der er den for-

trinligste. De fleste engelske og russiske Læger, som have

haft Leilighed til at iagttage og behandle Sygdommen,

ere enige i, at man fOrst h'6r gjenoprette Ligevægten i

Blodomlf^bet
j
og desaarsag anbefales een Aareladning paa

5viij—xvj i Begyndelsen, sjeldent har man fundet flere

nødvendige (et stort Antal Igler paa Underlivet, hvilke

af Enkelte anbefales, synes neppe hurtigt nok at kunne

virke i denne voldsomme Sygdom, og bruges derfor af de

Fleste ikke alene kun efter Aareladning, eller hvor denne

af særdeles Aarsager ikke kan anvendes). Strax derpaa

anvendes saadanne Midler, som kunne lede til Huden,

især varme Bade 30" R. med Salt eller Potaske i. Damp-
bade, enten de russiske eller saadanne, hvorved Hovedet

ikke udsættes for Heden ; fortrinligen Eddike-Dampe, som

bibringes Patienten, idet han afklædt, omhyllet af et Tæppe
op til Halsen, sættes paa en Stol over gloende Stene, paa

hvilke simpel eller aromatisk Eddike gydes
5 Nogle anbe-

fale samtidigt hermed at bedække Hovedet med aromatiske

Omslag. Hvor Bade ikke kunne anvendes, eller i og efter

disse, tilraades idelig Bcirsten, Gnidning med varme uldne

Klude, vædede i Kampher-Spiritus, Salmiak- Spiritus, Te-

rebinthin-Olie og lignende pirrende Substantser. I Rusland

benyttes hertil et saakaldet Linimentum anticholericum

:

Brp. Theriac. giij. Acid. nitric, dilut. Jij. Olei terebinth.

5"J' Mell. desp.
Jj. Spirit. vini rectif. Jvj m. f. Linim.

Man raader ogsaa at lægge omkring FOdderne, Knæene,
Hamderne og Hovedet varme Omslag af aromatiske Urter,

eller et Klæde dyppet i heed Eddike; at anvende Fodbade,

Sennepskager paa Fodderne, i Hjertekulen, Nakken osv.

Calomel anbefales især af de engelske Læger i stor Dosis,

6j 15 til 20 Gran i Forbindelse med arabisk Gummi, een

ix. ir. 47

\
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1831, samt Biskoppen, „til Underretning", med Canc. Circ. 14. Juni

11. Juni. 1831, og bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1832.

Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 1848. Original-Aftryk som

„Circulaire", 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1831, S. 422—423.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831, S. 211—212.

1 Forbindelse med Cancelliets Circulair- Skrivelse

af Dags Dato, angaaende Forholdsregler til at forhindre

Choleras Indsnigelse og Udbredelse her i Landet m. m.,

skulde man tjenstligst tiln:ielde (Tit.), at vedkommende

eller flere Gange dagligene herved frembragtes ofte de saa

særdeles gavnlige græsgronne Brækninger og AffcJriiiger.

Opium i stdrre Dosis end sædvanligt, f. Ex. 40 Draaber

Laudanum, tilraades ogsaa, fornemmelig af de engelske

Læger, enten alene, eller med stbrre Nytte i Forbindelse

med og strax efter Calomel, eDer med Pebermynte- Olie*

De russiske Læger ansee det for mindre gavnligt i saa stor

Dosis, hvilken, efter deres Mening, bidrager til den Syg-

dommen ofte ledsagende eller paafcilgende Bedf5velse eller

Betændelse. Et halvt eller V4 Gran ansee nogle af disse Læger

for tilstrækkeligt, ligesom de og have seet Nytte af 20 til 30

Draaber Laudanum i en Clysteer af slimede Decocter. —
Forskjellige flygtige, inciterende Medicamenter, f. Ex. 01.

menthæ pip., 01. cajeput, Æther phosphor., anbefales,

ligesom af Enkelte Julap. salin. med Pebermyntevand og

lidt Opium eller Pulv. aeriphor. - Den her i Landet be-

kjendte Methode mod den mildere galdeagtige Cholera,

nemlig koldt Vand og Kampherdraaber, har en dansk Læge

i Rusland fundet gavnlig. Overgydning af koldt Vand er

ogsaa forscigt, vel kun hos faa Syge, men med Nytte.

Som Drikke tilraades enten blot koldtVand blandet med Salt-

syre, eller bedre gives den Syge til at formilde Torsten

smaae Stykker lis ad Gangen. Dog er ogsaa anbefalet In-

fuser af Pebermynte, Melissa, Kameel- eller Hyldeblom-

ster, eller og Congothee, ikke lunkent, men enten meget

hedt eller ganske koldt. — Reconvalescentsen behandles

efter Omstændighederne med varm Drikke, Hofmans-

draaber, Rhabarbaradraabcr, amerikansk Olie og forresten,

efter de consecutive Tilfældes Beskafienhed, ved gjentagne

Blodudttimmelser eller andre passende Midler. — Det kgb

Sundheds-CoUegium i KjObenhavn den 11. Junii 1831.
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Ovrigheder, foruden den Forpligtelse, sora ellers paa-

*igger Dem til at holde de Personer ude af Landet, der

soge dette uden tilstrækkelige Subsistentsmidler eller

uden lovlig Næringsvei, ogsaa for nærværende Tid der-

ved have at tage Hensyn til den Fare for Smittens Ind-

ftirelse, som er forbunden med at tilstede slige Personer

Adgang her til Landet. De foreskrevne Regler med
Hensyn til alle Slags Omlobere, Taskenspillere, Fore-

visere af Kunster, Dyr og Rariteter, blive derfor med
>i<)iagtig Strenghed at overholde, ligesom og særdeles

Forsigtighed maa vises ved at tilstede Haandværks-

svende og andre Personer af den arbeidende Klasse

Adgang til Riget. — Det kongel. Danske Cancellie den

^1. Junii 1831.

Rentekammer-rCirciilaire til Stiftamtmanden og u.Juni.

Amtmændene i Island, ang. Midler til at fremme

Havedyrkningeu der i Landet. Khavn den 11. Juni

1831. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 928—930.

Da Kammeret af forskjellige modtagne Indberet-

nmger maa erfare, at Havedyrkningen i Island langtfra

ikke har den Fremgang, som denne Sags Vigtighed for

Landet fortjener, skulle vi ikke undlade tjenstligen at

udbede os meddeelt Hr. (Tit.) behagelige Betænkning,

saavel i Henseende til de Midler i Almindelighed, der

kunne antages at virke til denne Sags Fremme, som i

Særdeleshed, om der ikke maatte være Anledning til

herefter ved Bortfæstelse af Gaardene paa de kongel,

Godser at paalægge Leilændingerne paa disse Godser
at anlægge ved deres Fæslegaarde en efter Omstæn-

dighederne passende Have og deri forncmligen tilbor-

H^n at dyrke Kaalrabi-Kaal og saavidt muligt KartoQer,

som de Væxter, der formentiigen i Almindelighed bedst

dykkes og ere Producenterne til væsentlig Gavn og Nytte.

Rentekammeret den II. Juni 1831.

47*
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1831. General - Toldkammer og Commerce • CoUegii

14. Juni. Circnlaire til samtlige Toldsteder i Danmark^ ang.

Udforselen af Fisk, Rhavn den 14. Juni 1831. —
Original-Aftryk som „Circulaire" paa et Halvark i Folio. AI-

green-Ussings Reskriptsaml. 1831, S. 216.

Paa Collegiels allerund. Forestilling har del allern.

bebaget Hans Maj*. Kongen at resolvere saaledes:

,(Vi'vi!le allern. have tilladt, at al Slags indenlandsk

tiir, rOget og saltet Fisk, Klipfisk og Lax indbefattet,

men islandsk, færciisk og grønlandsk undtaget, maa

afgiftsfrit udgaae til fremmede Steder og til Vore Her-

tugdomme".

Hvilken allorhdieste Resolution herved meddeles til

allerund. Efterlevelse. — General-Toldkammer- og Com-

merce-ColIegium don 14. Juni 1831.

14. Juni. Cancellie-Circulaiie til samtlige Biskopper i

Danmark, samt Amtmændene paa Island og Fær-

oerne^ saavel som Biskoppen over Island, ang.

Foranstaltninger mod Cholera-Epidemien. Khavn

den 14. Juni 1831. — Canc. s. Depart. Brevb. 1831,

Nr. 1851.

Indsluttede Exemplarer af tvende under 1 1, dennes

herigjennem udfærdigede Girculaire-Skrivelser^ til samt-

lige Amtmænd i Danmark, belræifende Foranstaltninger

til at forhindre Udbredelsen af Cholera-Epidemie her i

Landet, skulde man herved tjensll. tilstille (Tit.) til Under-

retning, — Det kgl. Danske Cancellie den 14. Juni 1831.

18. Juni. Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. Foranstaltninger i Anledning af Cho-

'3 see ovenfor S. 727—739.
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lera. Khavn den 18. Juni 1831. — Original i stift- 1831.

amtsarchivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 962. J8^uni.

I Forbindelse med de Foranstaltninger, som ere

foiede for al forhindre Udbredelsen af smitsomme Syg-

domme her i Landet, navnligen den under Navnet af

Cholera morbus bekjendte smitsomme Sygdom, der alt

har viist sig paa adskillige Steder ved Ostersoen, har

Qvarantaine-Directionen anseet det nodvendigt, al og-

saa de fra Island kommende Skibe medbringe Sund-

heds-Attester fra Afseilingsstedet. Til den Ende har

bemeldte Direclion anmodet Kammeret om, at over-

drage Overcivrighederne paa Island saavel at foranstalte

det Fornodne i saa Henseende, som derefter at gjore

Indberetning om, naar saadan Foranstaltning er bleven

truffen.

I Anledning heraf maae vi tjenstligen anmode Hr.

Stiftamtm. om, ved uopholdelig Udsendelse af Expresser

at bringe foranforte Bestemmelse saavidt muligt til ai-

mindolig Kundskab i Sdnder- Amtet, forinden Handels-

skibene gaae tilbage, for at vedkommende SkibsHlrere

saaledes kunne vorde forsynede med de behbrigo Sund-

heds-Attester fra Afseilingsstedet, og ville De derefter

behage at gjbre Indberetning til Qvaranlaine-Uireclionen

her i Staden om, naar denne Foranstaltning er truffen,

samt paa vedkommende Steder bleven bekjendtgjorl.

—

Uvis om, hvilken Lcilighed der fcirst frembyder sig til

at see saavel Hr. Stiftamtm. denne Skrivelse indhæn-

diget, som lignende Skrivelser til Amtmændene Thor-

steinson og Johnsson, afgaae disse i Triplicat, og ved-

lægges herhos et af Exemplarerne til ommeldte Amtmænd,
ined Anmodning om, at samme ved Expresser maae

uopholdeligen blive dem tilstillede, saafremt De ikke

allerede enten fra Amtmand Thorsteinson eller Amtmand

Johnsson har modtaget en af Triplikat- Skrivelserne til

Dem. — Tillige undlade vi ikke herved at lade folge

tvende Bekjendtgjdrelser fra Sundheds - GoUegiet, be-
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1831. træffende forannævnte Sygdom* med Anmodning om,

^"T'^r" at det Forncidne desanaaaende maatte blive bekjendt-
18. Juni. ^ '

gjort i Sonder- Amtet". — lovrigt ville De paany ind-

skærpe alle Vedkommende i bemeldte Amt det noi-

agtigste Tilsyn med Hensyn til Iagttagelsen af hvad

Anordningerne foreskrive, for at forvisse sig om, at

ingen smitsom Sygdom kan udbredes ved de til Island

ankommende Skibe, ligesom De ogsaa forventes at være

opmærksom paa de videre Foranstaltninger, der muligen

i saa Henseende maatte blive nodvendige. — Rente-

kammeret den 18. Juni 1831^.

18. Juni. Rentekammer -Skrivelse til stiftamtmanden i

Island, ang. Oplærelse af en Dyrlæge paa Vete-

rinairskolen. Khavn den 18. Juni 1831. —

-

Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 956.

' Paa Kammerets allerund. Forestilling har det under

1. i d. M. allern. behaget II. Maj*, at resolvere saaledes:

(^Vi tillade allern. . [see Resol. 1. Juni 1831, ovenf

S. 718—720] ... dem paalagte".

Ved tjenstl. at communicere vHr. Stiftamtm. denne

allerhdieste Resolution til behagelig Underretning og Be-

kjendtcjbrelse for Vedkommende i Sbnder-Amlet, maae

vi derhos tilfdie Fcilgende:

i] at da der for Tiden ved Veterinairskolen under-

holdes en Islænder fra Scinder-Amtet for den islandske

O see ovenfor S. 730—738 Anm.
^3 i Anledning heraf blev der i Island af Landphysikus Jon

Thorstensen udarbeidet en Anviisning med Hensyn til Cho-

lera, og trykt paa offentlig Bekostning : „Um Cholera land-

fars6tt. Utgefib at Landphysicus Thorstensen. Eptir ritum

fvi vi&vikjandi irå {)Vi konungl. Heilbrig&isrå&i i Kaup-

mannahofn". Vi&eyjar klaustri 1831. 16 S. i 8". Be-

kjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1832.

s, D. ere ligelydende Rentek. Skriv. mut. mut. afgaaede

til Amtmændene Thorsteinson og Johnsson. Rentek. Isb

Copieb. BSt. Nr. 963—964.
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Jordebogskasses Regning, finder Kammeret det rigtigst, 4831.

al der nu nedsendcs Een fra et af de andre Amter, 18. Juni

og at saaledes Begyndelsen skeer fra Vester - Amtet,

hvorom vi under D. D. have tilkjendegivet Amtmand
Thorsteinson det Forncidne. Næste Gang vil altsaa Ter-

minen tilfalde Nord- og Oster-Amtet. — 2) De unge

Mennesker, som agte at frequenlere Veterinairskolen,

henvende sig derom til Amtmanden i vedkommende

Amt, som antager den Person han hertil finder due-

ligst, under de Betingelser allerh(3istbemeldte Resolution

fastsætler. — 3) Udgifterne under Opholdet ved Skolen

ere for Tiden 100 Rbd. r. S. aarligen til Underviisning,

Kost, Logis, Lys og Ildebrand for Lærlingen, saml 50

Rbd. r. S. engang for alle til Instrumenter og B(5ger.

Klæder og mulige ovrige Fornodenhedcr maa han selv

holde sig med. — Saavel de aarlige 100 Rbd. r. S.,

som de 50 Rbd. r. S. engang for alle, viile forskudsviis

hlive anviste Skolens Forstander paa Zahlkassen her i

Staden, imod at samme igjen refunderes ved Indbetaling

*»l Islands Jordebogskasse, hvilket for det Fyrste skeer

paa den Maade, at hver af Amterne udrede Deel af

samtlige Udgifter, som derefter fores til Udgift i de

aarlige Repartitions-Regnskaber, imod at behorige Qvit-

teringer derved fremlægges. Skulde imidlertid en anden

muligen hensigtsmæssigere Fordeling af benævnte

Udgifter paa Amterne være at foretage, forventes derom

Stiftamtm.' nærmere Betænkning, for atSaadantda

^iiode blive at tage under Overveielse ved den nye Re-

gulering af Repartitionsvæsenet, som ifolge vor Skrivelse

^8. i f. M. er paalænkt. — 4) Hver Gang en Lærling

antaget og foranstaltet nedsendt, meddeler vedkom-

i^ende Amtmand saavel Kammeret som de tvende andre

Amtmænd
i Island herom Underretning.— Rentekammeret

^en 18. Juni 183P.

'3 Rentek. Skriv, af samme Indhold til begge Amtmændene
i Island. Rentek. IsL Copieb. 8, Nr. 957«.958.
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4831. Forordning ang. Foranstaltninger i Anledning

19. Juni. af Cholera-Sygdommen. Rhavn den 19. Juni 1831.

— Denne ^(Forordning, indeholdende Foranstaltninger, som

skulle fåies i Anledning af den i adskillige Lande herskende

Choiera-Sygdom'*, er sendt til Island med Canc. Circ. 23. Juni

1831 og publiceret der i Landet ved Landsoverretten den 24.

Novbr. 1831 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1832.

— I Skrivelse af 3. Marts 1832 har Stiftamtmand Krieger ind-

berettet til Cancellietj at han, overeensstemmende med Cancei-

liets Circulaire 23. Juni 1831, havde omsendt denne Forordning

til alle Underbvrigheder ved Circulaire af 29. Oktobr. s. A.,

og at han har været betænkt paa at foranledige den nævnte

Forordning oversat paa Islandsk og trykt 5 men da han og

Landphysikus havde fundet, at de fleste Paragrapher vilde

være aldeles uanvendelige i Island, og at det i paakommende

Tilfælde vilde være nok, deels at uddrage de enkelte Para-

grapher, som kunde anvendes, deels at tilfoie hvad der efter

Omstændighederne maatte synes nf^dvendigt, og derefter at

samle dette i en kort Plakat, have de troet for Tiden ikke at

burde foretage Noget i denne Henseende. — Canc. 2. Depart.

Registrant XXXII, 172 (1831, Nr. 422). Original- Aftryk

hos Schultz. Coll. Tid for 1831, S. 449—476. 481-488 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1831, S. 91-110; Schou XX,
S. 289-311.

21. Juni. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Regnskabsfdrelsen for de kongelige Kirker i Is-

land. Khavn den 21. Juni 1831\ — Canc. i.Dep.

Brevb. 1831, Nr. 1595. Algreen-Ussings Reskriptsaml, 1831,

S. 233—234.

Det kgl. Renlekammer har i behagelig Skrivelse af

28. f. M. forlangt dette Collegii Betænkning over det

herved tilbagefolgende Andragende med Bilag, hvori

Stiftamtmanden over Island har forespurgt, om det ikke

maa ansees unodvendigl, at de aarlige Regnskaber for

de H. Maj*, tiihorende Kirker i Sander- Amtet paa Is-

Bentek. Skriv. 9, Juli 1831.
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land, nemlig Thykkebay, Langholt, Kirkebay og Bjarna- 1831.

næs, for Fremtiden indfores i Kirkebogerne, med Hensyn

til, at disse Regnskaber for Tiden indsendes til Kam-

meret, og der blive reviderede og deciderede, og at,

som F5lge heraf. Provsternes Ansvar for Revisionen og

necisionen af disse Regnskaber bortfalder; hvorimod

han formener, at Provsterne maae vedblive som hidtil

al inspicere bemeldte Kirker med Tilhorende, og der-

efter antegne deres Bemærkninger i Kirkebøgerne, samt

derom ^ore den fornodne Indberetning til Biskoppen;

og velbemeldte Kammer har derhos yttret, at, omend-

skjcindt den af Provsterne forhen foretagne Revision af

disse Regnskaber nu vel kunde bortfalde, formenes det

dog hensigtsmæssigt, at Regnskaberne fremdeles ind-

ftires i Kirkebøgerne (il Veiledning i paakommende Til-

fælde, ikke alene for de nærværende Kirkeværger, men
ogsaa for deres Eftermænd.

J Gjensvar herpaa skulde man tjenstl. tilmelde det

l^gl. Rentekammer, at Cancelliet tiltræder velbemeldte

Kammers Mening. — Det kongl. Danske Cancellie den

21. Juni 1831.

Cancellie Circnlaire til samtlige Overovrig- 23. juni

heder, ang. Bekjendtgjorelse af Forordning om

Foranstaltninger mod Cholera. Rhavn den 23.

Juni 1831. — Dette Circulaire er sendt til stiftamtmanden

og sandsynligviis ogsaa til Amtmændene i Island
j

jevnf. den
til For. -19. Juni 1831 folede Bemærkning. — Canc. 2. Dep.

^revb. 1831, Nr. 1915—1927; Canc. 3. Depart. Brevb. 1831,

Ni". 2004\ Original-Aftryk som „Circulaire", trykt paa 2 Bl.

i 4*°,

Idet Cancelliet herved tilstiller (Tit.) et Antal Exem-

Plarer af en under 19. d. M. emaneret allerhciieste For-

ordning, ang. Foranstaltninger, der skulle foles i Anledning

den i adskillige Lande herskende Cholera -Sygdom,

skulde man tjenstl. anmode Dem om, efter bedste Evne
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al virke til sammes almindelige Kundg_j(3relse, i hvilken

Henseende De i Særdeleshed ville iagttage, al paa

Landet hver Sognefoged erholder nogle Exempiarer, i

del mindste eet lil Omdeling i hver By, hvor Anord-

ningen paa et bekvemt Sled bliver at henlægge lil

almindeligt Eflersyn, og delFornddne derom ved Gade-

stævne at kundgjore. — Det kgl. Danske Gancellie den

23. Juni 1831 K

24. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Oprettelse af Sundheds-Commissioner

som Værn imod Cholera. Khavn den 24. Juni

1831. — Original i Stiftamtsarchivet i Island, — Rentek.

Ifil. Copieb. 8, Nr. 968.

Qvaranlaine-Directionen har under 23. d. M., saa-

ledes som af indslultede Gjenpart behageiigen vil er-

fares, tilstillet Kammeret et Antal Exempiarer af Qvaran-

taine-Forordningen af 8. Febr. 1805, samt af en under

18. d. M. udfærdiget Bekjendlgjorelse om smittede og

mistænkte Steder, tilligemed nogle Bekjendtgjorelser fra

Sundheds-Collegiet, Gholera morbus vedkommende, og

har bemeldte Direclion derhos anmodet om, at Over-

ovrighederne i Island maatle foranlediges tilkjendegivet,

al Sundheds - Gommissioners Oprellelse i Sohavnene

sammesteds, overeensslemmende med fornævnte For-

ordnings 1. §, ansees ncidvendig.

I Anledning heraf maae vi Ijenslligen anmode Hr.

Stiftamlm. om, uopholdcligen, naar denne Skrivelse er

modtaget, i Sander- Amtet at foranstalte del Fornodne

i Overeensstemmelse hermed, og derhos lade de ved-

Under s, D. er afgaaet et Cskrevet) Circulaire fra Can-

celliet til samtlige Biskopper i Danmark (_og muligen og-

saa i Island) af samme Indhold, med Anmodning om a*-

lade Forordningen læse ^^ved Kirkestævne". Canc. ^•

Depart, Brevb. 1831, Nr. 2004*.
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fcilgende Exemplarer af Forordningen samt Bekjendt-

gjc)relserne uddele imellem de oprettende Sundheds-

Gommissioner og andre Vedkommende. Om Alt, hvad

der fra Hr. Stiftamtm." Side foretages i denne Sag,

vilde De behage at meddele Qvarantaine - Directionen

Underretning, ligesom ogsaa derfra indhente videre

Forholdsregler, forsaavidt Saadant maatte befindes ncid-

vendigt. — Da der i disse Dage afgaaer en Skibslei-

lighed herfra til Heikevig, hvormed denne Skrivelse af-

sendes, folger tillige herhos lignende Skrivelser til Amt-

^iiændene Thorsteinson og Johnsson, hvilke De anmodes

orn at besorge dem tilsendte ved Expresser i Forbin-

delse med vor Skrivelse af 18. d. M., der ligeledes

f<5lger hermed; og bemærkes derhos, at i Henseende til

den videre Porsendelse i Island bliver aldeles at for-

holde i Overeensstemmelse med hvad derom er fore-

skrevet ved fornævnte vore Skrivelser af 18. d. M. —
Rentekammeret den 24. Juni 1831 \

1831.

24. Juni.

Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over 25, juni.

Island, ang. Indberetninger om fortjente islandske

Mænd. Khavn den 25. Juni 1831. — Rentek. isi.

^opieb. 8, Nr. 979.

Fra Overovrighederne paa Island har Kammeret
"Tjd efter anden modtaget forskjellige Indberetninger

hvorledes flere af Indvaanerne sammesteds have

udmærket sig ved, med en der i Landet sjelden Flid

°S Stræbsomhed, at virke til Fiskeriernes Opkomst,
''ogte og forbedre deres Jorder, samt til Forædlingen

D Rentek. Skrivelser af samme Indhold til Amtmændene i

Vester-Amtet, samt i Nord- og Oster-Amtet i Island.

Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 969—970. — Med Hensyn til

(le af Stiftamtmanden i Island i Anledning af denne Skri-

velse fbiede Foranstaltninger, see den For. 8. Febr. 1805

om Qvarantainevæsenet forudskikkede Bemærkning, samt
Bemærkningen ved For. 19. Juni 1831.
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i83<. af de derved erhvervede Produkter m. m., og da der-

25. Juni. hos tillige er andraget paa, at saadanne Mænd maatte

paa en eller anden Maade, saavel til Opmuntring for

dem selv som for Andre, erholde et Beviis paa, at H.

Maj*, har lagei (lensyn lil deres Bestræbelser, saa har

^ Kan)meretj for endnu mere at see Indvaanerne opmun-

trede til en for Landet saa gavnlig Virksomhed, aller-

underd. andraget paa, at en for saadan Flid og Virk-

somhed udelukkende bestemt Medaille maalte udpræges.

At H. Maj*, har allern. bifaldet denne Kammerets

allerund. Indstilling, og derhos tilladt, at denne Medaille,

som paa den ene Side har H.Maj*' Brystbillede og paa

den anden en Egekrands, og som desuden Vorder for-

synet med Osken, for at kunne som et Hæderstegn

bæres paa Brystet i det samme Slags Baand som Medailien

for ædel Daad, skulle vi herved tjonstl. communicere

Hr, Stiftamtm, lil behagelig Underretning, for at De,

naar det ved indtræffende Leiligheder af Dem selv eller

ved paalidelige Meddelelser er bragt i Erfaring, at en

eller anden Mand af Islands Indvaanere befindes for-

trinlig qvalificeret til at modtage slig Udmærkelse, da

herom kunde andrage det Fornodne for Kammeret, som

dernæst desangaaende kan indgaae til H. Maj*, med

allerund. Forestilling. Forsaavidl nogen af de Mænd i

Scinder- Amtet, om hvilke tidligere er indkommen Ind-

beretning og som ikke senere have paa anden Maade

modtaget Belonning for deres gavnlige Virken, maatte

af Hr. Stiftamtm. ansees quaiificerede til al erholde for-

nævnte Medaille, forventes desangaaende efter nærmere

Undersøgelse Deres behagelige Betænkning meddeelt. —
Rentekammeret den 25. Juni 1831 ^

') Rentek. Skrivelser til Amtmændene i Vester- Amtel, samt

i Nord- og Oster-Amtet, af samme Indhold. Rentek. Isl.

Copieb. 8, Nr. 980-981.
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Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Udgivelsen af de for Island udkommende Anord-

ninger. Khavn den 25. Juni 1831. — Canc. s.De-

part. Brevb, 1831, Nr. 200(i'. Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1831, S. 237—239.

Del kgl. Rentekammer har ved behagelig Skrivelse af

9. Oktbr. f. A. erklæret sig enigt med Gancelliet i, at

den hidtil brugte Fremgangsmaade, hvorefter det har

været overladt den islandske Landsoverrot at bescirge

de her i Riget udkommende almindelige Anordninger,

som med eller uden Modification udvides til at gjelde

*^or Island, oversatte og udgivne i det islandske Sprog,

for Fremtiden bor ophæves, og at derimod de om-

handlede Anordninger b'6r besorges oversatte og trykte

' det islandske Sprog her i Riget, saaledes at en islandsk

Oversættelse stilles ved Siden af den danske Text, samt

^t del, naar en Anordning ikkun med visse Forandringer

bliver at udvide, vil være hensigtsmæssigt, isledetfor at

bibeholde den danske Text i en saadan Anordning, og

dertil knytte de foreskrevne Modificationer, at redigere

samme med Hensyn hertil som en særegen ny An-

ordning.

Gancelliet maa nu ansee det rigtigst, at den saa-

ledes paatænkte Forandring med Hensyn til Oversæt-

telsen af Anordninger, der udvides til Island, tager sin

Begyndelse med de for Aaret 1827 emanerede alminde-

lige Anordninger, om hvis Udvidelse til bemeldte Land

der endnu ikke er taget nogen endelig Bestemmelse,

at der derefter forholdes paa den foreslaaede Maade

med Hensyn til de i de senere Aar udkomne eller

fremtidig udkommende almindelige Anordninger, hvor-

imod Cancelliet formener, at Oversættelsen af de Anord-

oinger, der allerede enten efter Gorrespondence mellem

Collegierne, eller efter erhvervet allerhoieste Resolution

have erholdt Gyldighed for Island, fremdeles, forsaavidt

Saadant ikke allerede er skeel, kunde besørges af den
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^831. islandske Landsoverret, hvorom denne Ret formentlig

25. Juni. kunde tilkjendegives det Fornodne, naar den meddeles

Notice om Udvidelsen af Anordningerne for 1827, med

Tilhold at fremme Oversættelsen for de lilbagestaaende

Åar saameget som muligt.

Forsaavidt icivrigt Kammeret i ovennævnte Skrivelse

har yttret, at den ommeldte Foranstaltning formentlig

maatte anvendes saavel i Henseende til de Anordninger,

der emanere gjennem Gancelliet, som med Hensyn til

dem, der udkomme gjennem de andre kgl. Gollegier,

naar de gives Anvendelse paa Island, maa Gancelliet

heri være aldeles enigt, og dette Gollegium er villigt

til at bescirge de igjennem de ovrige kongel. Gollegier

udkommende Anordninger oversatte paa den paatænkte

Maade, naar de til den Ende blive Gancelliet tilstillede.

— Forsaavidt Kammeret fremdeles har henstillet, oin

det ikke kunde være hensigtsmæssigt, at de i Frem-

tiden udkommende Anordninger strax bleve gjorte

gjeldende i Island, naar de ligefrem fandtes anvendelige

sammesteds, og al de, om hvis Anvendelighed der kunde

være Tvivl, i al Fald slrax bleve send'te til de islandske

Overovrigheders Betænkning, saa er man ligeledes al'

deles enig i, at de for Island udkommende særdeles

Anordninger, saavel som de almindelige Anordninger for

Danmark, ved hvis Sanction det umiddelbart bestemmes,

at de ogsaa skulle gjelde for Island, strax besorges

oversatte og saaledes særligen udkomme. — Men hvad

de almindelige Anordninger betræffer, hvori der ikke

oprindeligviis lages Hensyn til Island, da har Gancellie''

i de afvigte Aar iagttaget, at vedkommende Autoriteter

paa Island ved Aarets Udlbb og endnu inden Corre-

spondence desangaaende indledes imellem Collegierne,

tiislilles samtlige Anordninger for det forlobne Aar, m^d

Opfordring til at afgive Erklæring over deres Anvende-

lighed. — Naar disse Erklæringer dernæst indldbe, og,

fornoden Gorrespondence mellem Gollegierne har fundet

Sted, synes det rettest, at alle de saaledes i Lobet
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et Aar for Danmark uden særligt Hensyn til Island ud- 1831.

^iomne Anordninger, der enten ligefrem kunde anvendes "^^T^T^
paa Island, eller i Henseende til hvilke det kan skee

naed Modificationer, behandles under Eet og i en fælles

Anordning, hvis Gjenstand kunde betegnes som t^For-

ordning, der udvider adskillige i Aaret N. N. for Dan-

mark udkomne almindelige Anordninger til Island, med
de i saa Henseende fornodne Forandringer og nærmere

bestemmelser", og som iovrigt kunde modtage passende

Underafdelinger. — lovrigt maa Gancelliet forbeholde

S'g, naar Provindsialstændernes Organisation har fundet

Sted, at foreslaae de Lempelser, som denne maatte

fordre med Hensyn til de omhandlede Sagers Behand-

ling, hvilke Modificationer lildeeis ville være afhængige

Beskaffenheden af den Repræsentation, som bliver

^Hstaaet Island i Stændernes Forsamling. — De af det

^t>ngl. Bentekammer .fremsendte Bilage fcilge indsluttet

tilbage. — Det kgl. Danske Gancellie den 25. Juni 1831.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 28. Juni.

^"g- Hvamm Kirkes Inventarmm. Khavn den

28. Juni 1831. — Original i Bispe-Archivet i Island,

^anc. 1. Depart. Brevb. 1831, Nr. 1631.

i en til Gancelliel indkommen, med D. Hciiærv.' Er-

klæring af 28. Februar sidsti. forsynet Ansogning, har

Pi'Beslen for Hvam og Nordtunge Menigheder inden Myre

Syssel, Jon Magnussen, anholdt om, at 5 Hundreder i

golde Creaturer, der tilhore Hvam Kirke, og som et

inventarium skulle fcilge Præstekaldet, maae realiseres,

anvendes til Hjælp til at oplægge elnytyjdre Bræde-

^^8 paa Kirken.

Efter desangaaende at have brevvexlet med det

Rentekammer, der i Gjensvar herpaa har yttret, at

^9 der, efter de meddelte Oplysninger, ikke ere saa-

tlanne særdeles Omstændigheder forhaanden, som kunde
^y^es al gjore det l'ornodent, til Fordeel for nuværende
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183^. Beneficiarius, at formindske Kirkens laventariura, enten

S^Jiuir
^® fulde 5 Hundreder eller for en Deel deraf, saa-

ledes som af D. Hoiærv. er foreslaael, synes der ikke

at være Anledning til at fravige det i disse Tilfælde

forhen antagne Princip, — skulde Cancelliet tjenstligst

anmode D. Hciiærv, om, behageligen at ville lilkjende-

give Supplikanten, at det Ansøgte ikke kan bevilges.

—

Del kgl. Danske Gancellie den 28. Juni 1831.

2. JuU. Gancellie - Skrivelse til Stiftanatmanden over

Island, ang. Forslag til en ny Lovgivning oili

Pantevæsenet paa Island. Khavn den 2, Juli 1831.

— Canc, 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 2107-10.

I en Cancelliet fra det kongel. Rentekammer til-

stillet Skrivelse fra Hr. Stiftamtmand har De gjort

opmærksom paa, at en væsentlig Hindring for private

Udlaan af Penge der i Landet fornemmeligen maa an-

tages at ligge i en derværende Mangel paa et organi-

seret Pantevæsen, da Thinglæsningen af Documenter

efter de gjeldende Anordninger formenes ikkun at kunne

med fuld Retsvirkning finde Sted ved Landsoverretten

sammesteds, men det i Særdeleshed for de fjernere Dele

af Landet er forbundet med saa mange Vanskeligheder

at lade Documenler læse ved Overretten, at dette saa

godt som aldeles er bortfaldet.

Ligesom Rentekammeret har fundet, at denne Gjen-

stand fortjener særdeles Opmærksomhed, saaledes kan

Cancelliet ei heller Andel, end anseo det overeens-

stemmende med Landets Tarv, at drage Omsorg for,

al Panlevæsenet saavidt muligt der gives en fast og

hensigtsmæssig Indretning. Hvad Thinglæsningen af

SkjcJder og Pantebreve i faste Eiendomme angaaer,

maalte denne naturligviis være at foretage til den Ret,

hvorunder den paagjeldende Eiendom ligger (thi Læs-

ning ved Landsoverretten kan ei ansees hensigts-

mæssig, ligesom og Sportel Reglem. 10. Septbr. 1830
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Cap. 3 forudsætter, at Documenter læses ved Hjem-

thioget), og en saadan Thinglæsning hove til Folge, at

ingen ældre Adkomst eller Forhæftelse kan præjudicere

den, der har erholdt Skjbde eller Pantebrev, med mindre

den forhen er læst eller i alt Fald bliver læst samtidigt

med hiint Skjade eller Pantebrev. ForOvrigt turde det

maaskee være tilraadeligst, at indskrænke Pantsættelser

ved thinglæst Document til faste Eiendomme, og ikke

hjemle anden Pantsætning af rdrlige Ting end den, der

er forbunden med virkelig Overleverelse (haandfaaet

Pant).

Forinden imidlertid Cancelliet forelager Videre,

skulde man. for at kunne træffe de hensigtsmæssigste

Bestemmelser til et ordentligt Skjcide- og Pantevæsens

fcirste Indretning og senere Vedligeholdelse paa Island,

tjenstl. udhede sig (Tit.) Erklæring behageligen med-

deelt. — Det kgl. Danske Cancellie den 2. Juli 1831

Cancellie- Plakat ang. Sundheds- Attester for 4. juu.

Skibe. Rhavn den 4. Juli 1831. — Denne ^fi'dxi-

cellie-Plakatj angaaende at Skibe fra de Danske GstersOiske

Havne, ifolge en af den Preussiske Hegjering truffen Foran-

staltning, indtil videre kun blive modtagne i de preussiske Havne,

naar de medbrin^^e behcirige Sundheds-Attester", er publiceret i

Landsoverretten i Island den 24. Novbr. 1831 og i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli Maaned 1832. — Canc. 2. De-

Part. Registr. XXXII, 181i>-182 (1831, Nr, 455). Original-

Aftryk hos Schultz. ColL Tid. for 1831, S. 503—605. Qvart-

Forr. for 1831, S. 114—115^ Schou XX, 312-313.

Cancellie-Circulaire til samtlige Overovrigheder, s. juii.

^ng. Bekjendtgj oreise af dvarantaine-Forordmngen,

M Ligelydende Canc. Skriv. (mut. mut.) er under samme
Dato afgaaet til begge Amtmændene og til Landsoverretten

paa Island. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

iX, B, ' 48
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1831. Khavn den 5. Juli 1831. — Dette Circulaire er ogsaa

6 Juli
senilt til Island, jevnf. den For. 8. Febr. 1805 forudskikkede

Bemærkning. — Canc. 2. Dep. Brevb. 1831, Nr. 2091—2095.

Original - Aftryk som „Circulaire", tiykt paa 2 Blade i 4'<».

Coll. Tid. 1831, S. 661. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831,

S. 249.

Da den kgl. Direction for Qvarantaine -Foranstalt-

ningerne har anholdt om, at de Bestemmelser, der inde-

holdes i For. af 8. Febr. 1805, og som nærmest angaae

Stedets Beboere enten paa Landet eller i Kjcibslæderne,

paa en passende Maade maae indskjærpes og vedlige-

holdes i alle Vedkommendes Erindring, saalænge Qva-

rantaine-Foranstaltninger ere i Virksomhed i Anledning

af den i Rusland og Preussen herskende Cholera, saa

skulde man tjenstl, anmode (Tit.) om at drage Omsorg

for, at de i den 40. § i For. af 8. Febr. 1805 ommeldte

Stykker af denne Anordning indtil videre i vedkom-

mende Kj(3bstæder i det Dem anbetroede Amt eengang

maanedligt bekjendtgjores paa den ved den 2. § i For.

af 8. Oktohr. 1824 befalede Maade, da Gancelliet for-

Ovrigl med Hensyn til Bekjendlgjcirelsen paa Lajidet ved

Kirkeslævne har tilskrevet samtlige Biskopper det For-

nødne ^. — Det kgl. Danske Cancellie den 5. Juli 1831.

9. Juli. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtnnand Krieger

ogBiskop Steingrinn Jonsson^ ang. IndforelseiKirke-

bfigerue af Regnskaber for de kgl. Kirker i Sonder-

') s. D. Canc. Circ. til Biskopperne, ligelydende med Und-

tagelse af Slutningen, der lyder saaledes: „da C-anc. for-

Bvrigt med Hensyn til Bekjendtgjbrelse i Kjobstæderne har

tilskrevet Amtmændene det Forncidne", er ligeledes sendt

til Biskoppen over Island og bekjendtgjort i Synodalfor-

eamlingen i Reykjavik i Mi 1832. Canc. 2. Dep. Brevb.

1831, Nr. 2096, Original-Aftryk som „Circulaire", trykt

paa 2 Blade i i*".
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Amtet. Khavn den 9. Juli 1831. — Orig. i Bispe- 1831.

Archivet i Island. — Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 1015. ^jj^
Hr, Stiftamtm. Krieger har i behagelig Skrivelse af

8. Febr. d. A. forespurgt, om det ikke maa ansees uncJd-

vendigt, at de aarlige Regnskaber for de H. Maj*, til-

hcirende Kirker i Scinder-Amtet i Island, nemlig Thykke-

bay, LanghoU, Kirkebay og Bjarnanæs, for Fremtiden

indfOres i Kirkebøgerne, med Hensyn til at disse Regn-

skaber for Tiden indsendes til Rentekammeret, og der

blive reviderede og deciderede, og at som Fcilge heraf

Provsternes Ansvar for Revisionen og Decisionen af disse

Regnskaber bortfalder, hvorimod De formener, at Prov-

sterne maae vedblive, som hidtil, at inspicere bemeldte

Kirker med Tilhorende, og derefter antegne dores Be-

mærkninger i Kirkebcigerne, samt derom gjcire den for-

ncidne Indberetning til Biskoppen.

Efter at have i denne Anledning corresponderet

ttied det danske Cancellie, skulle vi ikke undlade Ijenstl.

at melde Hr. Stiftamtm. samt Deres Hciiærv. Hr. Biskop

Johnsen, ti! behagelig Efterretning og Bekjendtgjcirelse

for Vedkommende, at omendskjcindt den af Provsterne

forhen foretagne Revision af disse Regnskaber nu vil

l^unne bortfalde, formenes det dog hensigtsmæssigst,

at Regnskaberne fremdeles indfOres i Kirkebogerne til

Veiledning i paakommende Tilfælde, ikke alene for de

nærværende Kirkeværger, men ogsaa for deres Efter-

mænd. Icjvrigt folger det af sig selv,^ at Provsterne

maae vedblive, som hidtil, at inspicere bemeldte Kirker

med Tilhcirende, og derefter antegne deres Bemærk-
mnger i Kirkebogerne, samt derom gjcire den fornc5dne

Indberetning. — Rentekammeret den 9. JuH 1831.

Cancellie-Circulaire til sanntlige Overovrigheder, 9. Mi.

^ng. Anmeldelser om dodfodte Born. Khavn den

Juli 1831, — Dette Ciiculaire synes ogsaa at være

48*
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9. Juli.

756 Cang. Circ. amg. dodfodtg Born.

^SSI. sendt til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 2156. Original-Aftryk som „Cir-

culaire", trykt paa to Blade i Qvart. Algreen-Ussings Reskript-

samling 1831, S. 258- 259 med vedfdiet Schemaet Litr. C fra

Canc. Circ, 16. Decbr. 1806.

Da det for Cancelliet er andraget, at de Anmeldelser,

som Jordemødre have al afgive om dOdfodte Born, paa flere

Steder ere ufuldstændige og ikke indrettede i den Form, der

ved dette Collegii Girculair-Skrivelse af 13. Decbr. 1806 ^

er foreskrevet, saa skulde man tjenstligst anmode (Tit.)

om, al indskjærpe Vedkommende at efterkomme de i

forbemeldte Circulair-Skrivelse indeholdte Forholdsreg-

ler. — Det kgl. Danske Cancellie den 9. Juli 1831 ^.

9. Juli. Plakat "for Danmark, ang. Nedsættelse i Ge-

byrerne for algierske Sopasse. Khavn den 9. Juli

1831. — Emaneret igjennem General - Toldkammeret, og

ikke publiceret i Island. — Original-Aftryk hos Schultz. CoU.

- Tid. for 1831, S. 548. Qvart-Forr. for 1831, S, 116; Schou

XX, 313. — Tydsk og Dansk: „Piacat fUr die Herzog-

thttmer Schleswig und Holstein, betreffend die Herabsetzung

der Gebtihren fUr algierische Seepasse". Original-Aftryk hos

Schultz, 2 Blade i 4*^

Plakat for Kongeriget Danmark, angaaende Ned-

sættelse i Gebyrerne for algierske Sdpasse.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Til Lettelse for

"Vore Undersaatlers Skibsfart ville Vi allern. have Ge-

byrerne for de til Reiser paa hiin Side Gap finis lerrse

anordnede aigierske Sopasse nedsatte til følgende Stor-

relser, nemlig:

'3 her i Samlingen under 16. Decbr. 1806.

"O Under s. D. er Canc. Circ. afgaaet til Biskopperne, af

samme Indhold som det her AnfSrte til Amtmændene. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 183J, Nr. 2157.
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pr, Comniercolipst
^

af Skibets Drreg-
tighf'fl.

For Farten i Europa og lil alie Havne i 9-

MiddelhaveL 16 Rbsk. r. S.

— lil Kysten af Guinea og lil

Vestindien eller andre Ste-

der i Amerika .... 21 —
— til Gap de bonne esperance,

Ostindien eller Ghina . . 32 — —
Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Hesidentsstad Kjobenhavn

den 9. Juli 1831.

Cancellie-Skrivelse til Geheime-Archivarius, Prof. i6

Finn Magnussen, ang. Oversættelse af Forordninger

paa Islandsk, Khavn den 16. Juli 1831. —
Canc. 3. Depart. Breyb. 1831, Nr. 2245.

I Henhold til Hr. Professors behagelige Skrivelse

af 6. Januar d. A., hvorved De har erklæret Dem villig

til at paatage Dem Oversættelsen i det islandske Sprog

og Gorrecturen af de her udkommendc Anordninger,

der for Fremtiden skulle gjores anvendelige i Island

og her foranstaltes trykte, tilstiller Ganceliiet Dem her-

med el Exemplar af den under 28. Mai sidsll. udkomne

Forordning om Provindsialslænders IndfOrelse i Dan-

mark, med Anmodning om, at De behageligen ville be-

sorge Oversættelsen af samme under de i Deres oven-

nævnte Skrivelse anførte og ved Gorrespondence mellem

dette Gollegium og det kgl. Rentekammer vedtagne Be-

l^i^igeiser for den Dem tilkommende Godtgjbrelse; hvilke

Betingelser indtil videre kunne ansees som Norm i lig-

nende Tilfælde. Naar tredie Correctur af Dem er be-

sorget, forventer Collegiet samme hertil indsendt, for

at den, forinden den overgives til Trykken, kan blive

gjennemseet af Generalprocureuren. — Det kgl. Danske

Gancellie den 10. Juli 1831.
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Forpagtnings Contrakt om Svovelværket og

Minerne ved Husavik i Nord- og Oster - Amtet.

Frederiksgave den 25. Juli 1831 \ — Efter originai-

Gjenpart i det islandske Departement.

If5lge det kg!. Rentekammers Skrivelse af 21. Mai

d. A. er imellem Undertegnede, nemlig mig Amtmand

Grimur Johnsson paa haibemeldle Coliegii Vegne paa

den ene, og mig Kjebmand Andreas Hemmert paa

Handelshuset Grum & Wulfs Vegne, som sammes In-

teressent, paa den anden Side, oprettet f5lgende For-

pagtnings-Contrakt om det saakaldte Husevigs Svovel-

værk, med dertil horende Namer eller Miner, beliggende

inden Norder- Syssel under Islands Norder- og Oster-

Amt:
r

1) Bemeldte Husevigs Svovelværk, med tilhdrende

Svovelminer eller Namer, overdrages Handelshuset Orum

d Wulff til fri Benyttelse, med al den Ret Hans Maj*.

Kongen derover tilkommer, paa 20, siger tyve Aar, fra

16. Juli d. A. til 16. Juli 1851; dog ere Kirkejorden

Thestareykers I)eista-Reykja) Svovelminer fremdeles

undtagne fra Forpagtningen. — 2) Ligeledes overdrages

bemeldte Handelshus til Brug og Benyttelse de ved

Værket værende Bygninger og Inventarium, saaledes

som samme ere blevne overleverede Handelshuset ved

en under 20. til 22. Mai 1812 afholdt Syns- og Be-

skrivelses-Forretning, som findes in originali (og i Gjen-

part) herved heftet. — 3) Foruden den aariige Grund-

leie til Beneficiarius til Husevigs Pastorat, til Belob 20

Rbd. r. S., erlægger Handelshuset udi aarlig Forpagt-

ningsafgift, uden nogensomhelst Afkortning, 100 Rbci.

r. S., og hvilke eet Hundrede Rigsbankdaler rede Solv,

der, som hidtil sædvanligt, betales til den kgl. Direction

for Stalsgjælden og den synkende Fond ved rette For-

faldstid, blive aarligen at erlægge forudved Begyndelsen

O Rentek. Skriv. 27. April 1839.
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af del lebende Forpagtnings-Aar. — 4) Skulde Handels- 1831.

huset forinden Forpagtningstidens Udlob vorde hævet, 25. Juli.

eller begge de nuværende Inleressentere, Grosserer

Jens Wulff og Kjobmand Andreas Hemmert, enten ved

Doden være afgaaede eller paa anden Maade udtraadte

af Interessentskabet, ligesom og i Tilfælde af, at Han-

delshuset ikke i heie Forpagtningsliden maatle vedblive

Handelen paa Husevig, skal det staae det kgl. Rente-

kammer frit for at bæve Gontrakten, uagtet de 20 Aar

ikke maatte være udlobne. — 5) Med Hensyn til Svovel-

minernes Afbenyttelse har Handelshuset at rette sig

efter de Forskrifter, som til Minernes Vedligeholdelse

ere eller maatte blive meddelte af Amtmanden over

Norder- og Oster -Amt i Island. — 6) Handelshuset

er forpligtet til at transportere og forhandle det virkede

Svovel alene i Hans MajV Kongens Riger og Lande, saa

at Intet deraf fra deres Side skal blive fort udenrigs,

— T) Ligesom Handelshuset i sin Tid har modtaget del

dengang ved Værket værende raae og raffinerede Svovel

efter hvad samme havde kostet i Indkjob og paagaaede

Omkostninger, saaledes skal og, hvad deraf ved For-

pagtningens Udlob maatte haves i Behold ved Svovel-

værket, overlades dettes Eier, eller den muligen tiltræ-

tiende Forpagter efter Vægt, for hvad samme beviisligen

kostet, og hvilken Priis bliver at bestemme efter

de ved Værket holdende B(5ger og Regnskaber, ved

den Syns-, Skjcins- og Vurderings- Forretning, der

if5lge efterslaaende 8. Post ved Værkets Aflevering

hliver at afholde. — 8) Endelig paaligger det Handels-

huset, naar Forpagtningsliden er udloben, ved en !ov-

^'g Syns-, Skjdns- og Vurderrngsforretning at aflevere

de ved Værket værende, i foregaaende anden Post om-

handlede Huse og Inventarium i ligesaa god Stand,

som samme ere modtagne ved den i anden Post om-

handlede Synsforretning, hvorimod ingen Erslatning for

senere Forbedringer tilstaaes, ligesaalidt som Godtgj5-

\
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relso for Vedligeholdelsen, der i ethvert. Tilfælde paa-

hviler Handelshuset som Forpagter.

Saaiedes er denne Contrakt udstedt in duplo under

vore Hænder og Signeter, og det ene Exemplar for-

bliver i Amtels Værge, men det andet overleveres Kjcib-

mand Hemmert paa Handelshusels Vegne som Forpagter.

Frederiksgave den 25. Juli 1831.

Paa det kgl. Rente-

kammers Vegne, pr. Orum å Wulff,

G. Johnsson. A. Hemmert.

(L S,) (L. S.)

26. Juli, Cancellie-Plakat ang. Indbetaling af Umyndiges

og offentlige Stiftelsers Midler. Khavn den 26. Juli

1831. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 24.

Novembr. 1831 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

Maaned 1832. — Canc. 2, Depart. Registr. XXXII, 205*'—206

C1831, Nr. 507). Original-Aftrvk hos Schultz. CoUeg. Tid.

for 1831, S. 5f)9—574 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1831,

S. 119; Schou XX, 315—316.

Cancellie-Plakat angaaende en Forandring i de

hidtil gjeldende Bestemmelser om Umyndiges og offent-

lige Stiftelsers Midlers Indbetaling i den kgl. Kasse.

Hans Maj*. Kongen har, paa Gancelliets allerund.

Forestilling, under 13. dennes allern. resolveret,, at de

hidtil gjeldende Bestemmelser angaaende Indbetalingen

af Umyndiges og ofifentlige Stiftelsers Midler i den kgl.

Kasse skulle forandres derhen, at i 00 Bbd. i den Art

af Rigsbankvalula, hvori de skulle anbringes, skulle

være det ringeste BelOb, der for Fremtiden sammesteds

kan modtages til Forrentning. I Forbindelse hermed

har Hans Maj*, endvidere bestemt, at Overformynderne

og Bestyrerne af de offentlige Stiftelsers Midier have

at Sfige de mindre Summer, som tilsammen ikke ud-

gjcire fulde i 00 Bbd., anbragte og gjorte frugtbringende

i en af de allern. approberede Sparekasser, indtil de

i
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ved nye indkomne Capitaler eller paa anden Maade

kunne complelteres lil lOORbd. elier derover, hvorefter

samme, saafrenit de ikke ellers kunne blive udlaante

mod sædvanlig anordningsmæssig Sikkerhed, blive paa

iinordnel Maade at opbyde; og hvis de ei heller

ved FIjælp af saadan Opbydelse kunne anbringes imod

lovligt Pant, blive de at indbetale i den kongelige

Kasse, dog at ingen af de enkelte Arvelodder, der sam-

lede udgjore det ovenmeldte Beliib, der modtages, for-

saavidt de ei hver for sig udgjSre i det Mindste 20

Rbd. lovrigt bor de saaledes i en Sparekasse indsatte

Penge ikke derfra uddrages, fcirend de paa anden an-

ordnet Maade kunne anvendes. — Hvilket herved be-

^jendlgjores til fornoden Efterretning for alle Vedkom-

mende. — Det kgl. Danske Gancellie den 26. Juhi 18.31.

Cancellie - Plakat ang. Salg af Arsenik fra 26. juu.

Apothekerne. Khavn den 26. Juli 1831. —
I^enne ^^Cancellie- Plakat, angaaende at der, forinden Arsenik

fra Apothekerne udsælges til Brug imod skadelige Dyr, bbr

S^ves samme en Tilsætning af KjdnrSg", er publiceret ved

Landsoverretten i Island den 24. Novbr. 1831, samt i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1832. I den for Island gjel-

(lende Form er den optaget i Forordn. 3. Febr. 1836. VI. —
^anc. 2. Departem. Registr. XXXII, 205 (1831, Nr. .505).

Original-Aftvyk hos Schultz. CoUeg. Tid. 1831, S. 593—595
(tned Motiver). Qvart-Forr. for 1831, S. 120; Schou XX, 316.

Cancellie-Skrivelse til Cand. jur. Hallgr. Bach- so. juii,

"^^nn, ang. Adgang til Benyttelse af Cancelliets

Archiv. Khavn den 30. Juli 1831. — Canc. s.De-

part. Brevb. 1831, Nr. 2415.

Hr. Cand. jur. Bachmann har, for at sættes i Stand
t-i^ at udgive en paatænkt Samhng af de for Island siden

Aaret 1660 emanerede Lovbestemmelser, i en til Can-

celliet indkommet Skrivelse anholdt om Tilladelse til al
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831. eftersee og afbenytte saavel de i dette Collegii Archiv

'VTr^ som i vedkommende Departements Contoirer opbevarede
, Juli.

^

Forestillings- og [Resolutions - Protokoller, Journaler og

Copicboger, Island vedkommende, for af disse at af-

skrive de her igjennem emanerede Lovbestemmelser

angaaende denne Gjenstand.

Foranlediget heraf tilmeldes Dem til behagelig

Efterretning, at den attraaede Afbenyttelse af Cancel-

liets denne Gjenstand vedkommende Protokoller, dog

med Undtagelse af Forestillings- Protokollerne, tilstedes

Dem, med den Indskrænkning, at disse alene maae

benyttes i de respektive Contoirer paa de for samme

beleilige Tider, samt at De derhos hver Gang for ved-

kommende Gontoirchef har at forevise de tagne Af-

skrifter, til Bedømmelse af, om Noget maatte være til

Hinder for deres Meddelelse. — Det indsendte Bilag

felger hoslagt tilbage. — Det kongel. Danske Gancellie

den 30. Juli 1831.

August. Plakat ang. Kjobenhavns Universitets Privi-

leginm paa Almanakkens Udgivelse. Frederiks-

berg den 5. August 1831. — Publiceret i den is-

landske Landsoverret den 24. Novbr. 1831, samt i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1832, men i den for Islantl

gjaldende Form optaget i For, 3. Febr. 1836. VII. — Canc

2. Depart. Registr. XXXII, 217 C1831, Nr. 534J. Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1831, S. 609-613 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1831, S. 122—123. SchouXX, 316-317.

August. Cancellie-Skrivelse til Rentekammeret, ang. Be-

talingsmaaden af de lovbefalede Ydelser til Præster

og Kirker i Island m. v. Khavn den 13. August

1831 \ — Canc. 1. Depart, Brevb. 1831, Nr. 2013.

I vedlagte med 3 Bilag ledsagede Forestilling af

19. Februar 1828 have Stiftamtmanden og Biskoppen

O jevnf. Forr. 8, Marts 1843 og 27. Januar 1847.
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over Island andraget, at der til Samme jevnligen ind- 1831.

komme Forespbrgseler om, hvilken der er den relleste 13. August.

Betalingsmaade af de lovbefalede Ydelser til Præsterne

for Sang og Jonlspaakastelse og til Kirkerne for Begra-

velse, idet nemlig Nogle formene, at Betalingen for

begge Dele bcir ydes med gammelt Fisketal eller dets

Valuta i Penge efter hvert Aars Gapitelslaxt, og stdtte

deres Formening paa Fortolkningen saavel af Reglem.

af 17. Juli 1782 §§ 9 og 13, som Forordn, af 20. Marts

1815 § 21; Andre derimod antage, at begge disse Ydel-

ser ere at ansee som lovbestemte Størrelser i Dansk

Courant, og folgelig, efter §§ 6 og 20 i samme Forordn,

af 20. Marts 1815, b5r gaae over til Rigsbankpenge

Salv Skilling for Skilling.

Stiftsovrigheden, der tiltraadte den fcirste af disse

Formeninger, indstillede derfor, i Henhold til de i deres

P'orestilling nærmere udviklede Grunde, at der maalte

udvirkes Hans Maj*' allerhoieste Resolution for, at der

skal betales for Sang og Jordspaakastelse til Præsterne

6 Alen, eller deres Valuta i Penge 'efter hvert Aars

Gapitelstaxts Middelpriis, og for Begravelse eller Leie-

sted til Kirkerne iS Alen for et spædt Barn indtil det

2 Aar gammelt, men 12 Alen for ældre Folk, eller,

naar Betalingen skeer i Penge, da evalueret paa samme
Maade efter hvert Aars Gapitelstaxts Middelpriis.

Efter at Cancelliet under 15. April 1828 i Anled-

ning af dette Forslag havde udbedet sig det kgl. Rente-

kammers Betænkning, ytlrede Samme i behagelig Svar-

skrivelse af 26. Juli næstefter blandt Andet, at v^lbe-

Meldte Kammer ikke kunde Andet end finde det af

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island saaledes gjorte

Andragende hensigtsmæssigt, og ikke havde Noget imod,

at GancelHet allerund. androg paa den foranforte Be-

stemmelse.

Cancelliet fandt imidlertid, at efter den gjeldende

l-ovgivning maae Kirkerne og Præsterne lade dem nbie

nied den Pengebetaling, som Reglem. af 17. Juli 1782
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1831. bestemmer, uden al det forandrede Forhold imellem

August. Penge og Varer herved kan komme i Betragtning. Af

bemeldte Reglement fremlyser det nemlig tydeligtj at

man vilde fixere enkelte af Kirkernes og Præsternes

Indtægter i Varer, andre derimod i Penge, og dette

Sidste synes -at være Tilfældet i § 9, hvorefter Valget

mellem 12 Fisk og 27 Sk. maa beroe paa Yderne,

men endnu tydeligere er det Tilfældet i § 13, der,

som mange andre §§ i Reglementet, ligefrem bestemme

Pengeslorrelsen; ligesom ogsaa Forordn. 20. Marts 1815

§ 21 og For. 16. Juli 1817 med flere vise, at hverken

Pengevæsenets Forandring eller Capitelstaxtens Ind-

forelse deri har gjort Forandring, men at hine Penge-

betalinger, i Medhold af forstnævnte Forordnings §

gaae over til Rigsbankpenge Solv, Daler for Daler og

Skilling for Skilling.

Men desuagtet fandt Cancelliet med det kgl. Rente-

kammer, at Billighed talte for, at Kirkerne og Præsterne

fik deres Indtægter tilbage i den reelle Valuta, som de

havde været i 1782, da Taxten blev sal, men med

Hensyn til, at Sagen griber ind i Almuens Velfærd, og

at muligen locale og historiske Data, som man her ei

n(5iagligen kjendor, kunde komme i Betragtning, fandt

man del forsigtigst fOrst at indhente Erklæring fra Amt-

mændene over Vester-Amtet samt Nord- og Ost-Amtet,

saaledes som det kongl. Kentekammer behageligen vil

have erfaret af delle Gollegii Skrivelse af 6. Sept. 1828.

De fra fornævnte Amtmænd i denne Anledning

modtagne Betænkninger, som folge hoslagte, bestyrke

ogsaa Canceiliels foran yltrede Mening, at der nemlig

i de gjeldende Anordninger ingen tilstrækkelig Adkomst

haves lil at fordre de i Reglem. af 17. Juli 1782 § 9

og i Slutningen af sammes § 13 fastsatte Betalinger

erlagte anderledes, end med det der nævnte Pengebeliib,

omsat nu til Rigsbankpenge Skilling for Skilling, og al

denne Paastand med Hensyn lil det sidstnævnte Lov-

sted mangler al Reisgrund, men, hvad det førstnævnte
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angaaer, dog er noget problemalisk. Ligeledes maatte 1831.

naan, efter disse Erklæringers Indhold, fremdeles ansee 13. August,

det billigt, at hine Betalinger, der deeis ved den for-

andrede Handelsforfatning, deels ved Rigsbankpengenes

Indforelse ere betydelig nedsatte i indvortes Værdie,

bleve bragte, om ikke gansk<?, saa dog lildeels tilbage

lil det oprindelige Forhold. Men da man dog fandt

det tvivlsomt, om det var rigtigt, efter Stiftsovrighedens

Og Amtmand Thorsteinsons Forslag, af fixere de om-

tandlede Betalinger efter Varernes Værdie under den
^

taxtbundne Handel, eller om det ei, da Reglementet af

har villet, at de Betalinger, som skulde erlægges

*or visse Forretninger, skulde fixeres i Penge, ligesom

dette og ellers er Tilfældet med sportelmæssige Beta-

linger i Landet, var rettest kun at tilstaae en Penge-

forhdielse; og da der fremdeles i Reglementet fore-

*^omme flere Tilfælde af lige Natur, som Stiftsdvrigheden

*kke har berdrt, oi^ da der, naar enkelte af Realementets

* Penge fastsatte Betalinger bleve, og det efter Forslaget «

per modum interpretalionis authenticæ, fastsatte at skulle

erlægges i Forhold lil Navneværdien under den taxt-

bundne Handel, vilde opstaae fordgede Tvivl om An-

vendelsen af -de dvrige §§, saa troede Canceliiet forst

31- burde opfordre Stiftsbvrigheden til at afgive Betænk-

ning om, hvorvidt Forandring ogsaa maatte være til-

i'aadelig i Reglementets dvrige Bestemmelser, og derved

billige tage under Overveielse, om det ikke maatte være

''ettere, at de i bestemte Pengesummer fixerede Be-

talinger fremdeles forbleve faste Pengebetalinger, men
^ed en passende Forhdielse, hvorved der da fornem-

melig kunde tages Hensyn til Myntfodens Forandring

ved Forordn, af 20. Marts 1815.

Ved nu tillige at fremsende den fra Stiftamtmanden

Biskoppen over Island i denne Anledning modtagne

nærmere Betænkning af 20. Decbr. f. A. med 1 Bilag,

skulde CanceUiet tjenstl. yttre Fdlgende:

Saavel i Henhold til hvad foran er bemærket, som
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1831. hvad der i de indhentede og Sagen vedlagte Betænk-

13. August, ninger er bemærket, maa dette Collegium holde for,

at de Pengebetah'nger, som Regleni. af 17. Juli 1782

hjemler deels Kirkerne, deels Præsterne paa Island,

hvortil og, efter Forordn, af "aO. Marts 1815 § 2! og

16. Juli 1817, de maae henregnes, som alternativ ere

bestemte enten til et vist Nalurale eller til en fast

Pengebetaling, som Yderne i dets Sted kunne udrede,

og som nu kunne betales med Rigsbankpenge Skilling

for Skilling, bcir forh5ies enten i Forhold til Naturaliernes

Værdie mod Penge under den taxtbundne Handel, som

i 1782 fandt Sted, som synes at have været 1 Alen

gode og afsættelige Varer for iVa Sk., eller dog i det

mindste i Forhold til Myntfodens Forandring. — Det

Forste vilde restituere Kirkernes og Præsiernes Penge*-

Indlægter til det, de vare under den taxtbundne Handel,

og saaledes for Fremtiden ophæve det Tab, som den

under Frihandelen fremkomne Stigen i de forhen fixe

* Varepriser paaf5rte dem; — det Sidste vilde derimod

kun holde dem frie for det Tab, der fulgte af Mynt-

fodens Forandring og det antagne Princip, at alle^ lov-

bestemte Betalinger kun skulde gaae over til detsamm^

nominelle Belob, som de forhen havde i de ældre Penge,

der forholdt sig til de nye som 8 : 5.

Skjcindt det nu baade med Elensyn til Ydernes

Evne og til Nydernes Indemnisation kunde synes rig-

tigst, at hine Betalingers Værd i Naturalier lagdes til

Grund, har delle dog Betænkeligheder, da derved all**'

disse Betalinger paa eongang vilde stige til omtrent det

Tredobbelte af hvad de for Tiden udgjcire, hvilket Al-

muen vel vilde finde trykkende, ligesom der og i

indhentede. Betænkninger, in specie af Stiftamtmand

Krieger og Amtmand Johnsen, ere gjorte Indvendinger

imod saa betydelig Forhoielse. Del turde derfor, efter

Cancelliets Formening, som Regel være sikkrere, i
det

mindste for Tiden, at indskrænke sig til at bringe hino

Indtægter tilbage til det, de vare, medens den forrige
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Dansk Gourant bestod i usvækket Værd, allsaa kun at 1831.

bestemme hine Pengebetalinger til 8 i Rigsbankpenge 13. August.

S51v for hver 5 i gammel Gourant. Herved fik Præ-

sterne og Kirkerne, med Hensyn til den Deel af deres

Indtægter, som ^re fixerede i Penge, en ikke ringe

Forbedring i deres nærværende Tilstand, og for Yderne

blev Forhoielsen mindre fOlelig, end om man lagde

den oprindelige Tilstand til Grund. — Forovrigt maa

Cancelliet bemærke, at Lysetolden, som Reglementets

§ 13 omtaler, ifdlge Cancelliets Resolution af 1. April

1815, der er meddeelt efter foregaaende Gorrespon-

tlence med det kgl. Rentekammer, indtil videre betales

^fter Talgens Værdie. — Dette kan vel ogsaa ansees

stemmende med Reglementet, som fastsætter det Qvan-

tum Talg, nemlig 4 Pd., der skal udredes, og derefter

tilfcier: (^eiler i Mangel deraf med Penge efter

dens Værd, nemlig 26 Sk.", hvor det saaledes synes,

9t Pengebelbbet ikke er fastsat som en absolut Lovnorm,

^en blot nævnt som det, der den Tid udgjorde Talgens

Værdie. — Imidlertid bliver formeentlig en udtrykkelig

Reservation nodvendig, naar Kirkerne, som Lysetolden

tilfalder, ei skulle udsættes for, al man vil paatvinge

dem som Vederlag for 4 Pd. Talg 26 Sk., som dog,

^ivis foranferte almindelige Regel bliver approberet som

8jeldendie, vilde gaae over til 41 Sk, Ogsaa anseer

kancelliet det forncident, udtrykkelig al bekræfte Prin-
«

*^'pet, at Tienden svares i Naturalier efter de aarlige

C^pitelstaxter^ hvilket sees at være el antaget Princip

•^S vist i sig er billigt, men dog efter Reglementets § 7

*^or en stor Deel kunde bestrides, ligesom ogsaa § \\

ODa Landskylden i foranfbrte Henseende kunde beh6ve

Modificalion. Endvidere maa Gancelliet, med Hen-
syn til den Punkt, angaaende til hvilken Alder den

Moderation
i Betalingen til Kirkerne for Begravelse, som

Reglementets § 13 fastsætter for spæde Born, h'6v

gjelde, bemærke, at naar Amtmand 'Johnsen i sin Er-

klæring yttrer, at det vil være en grundids Urimelighed,
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1831. at gjcire 2 Aars Alderen til Grændsen for den nedsatte

13. August. Betaling, og al hellere 7— 10 eller 14 Aar maalle sæt-

tes som terminus iufantiæ, saa har ban efter Cancelliets

Formening aabenbar Uret, baade efter Betydningen af

Ordet (jSpædt Barn" og med Hensyn til Bestemmelsens

Kilde: Ghristenretlen, der nævner Barn, som ei har

faaet Tænder. Skj5ndt derfor Amtmand Thorsteinsons

Tvivl, om ikke Grændsen maatte sættes ved eet Aar,

er mere grundet, synes Billighed dog at tale for at

give Moderationen den af Stiftscivrigheden foreslaaede

storre Strækning, ligesom der heller ingen Anledning

er til al gjore Reglementet mere fordeelagligl for Præe-

sterne, end disses Forsvar, Stiftamtmand og Biskop,

foreslaae, og hvis Forslag vistnok er grundet i Praxis.

Desuagtet nægter Cancelliet ikke, at de af Amtmand

Johnsen foreslaaede Gradationer have endeel Billighed

for sig, men finder det dog, med Hensyn til de SpOrgs-

maal og Forviklinger, som vilde flyde af en saa vari-

erende Norm, bedre at lade del beroe ved den gamle

Regel med ovennævnte nærmere Forklaring, samt den

Modification, det nuværende Pengeforhold kræver.

Hvad endvidere Stiftamtmand Krieger i sin i Forening

med Biskoppen afgivne Erklæring har yttret, angaaende

flere Kalds Sammenlægning i Island, kunde vel synes

al fortjene nogen Opmærksomhed, men da Biskoppen

aldeles ikke har indladt sig derpaa, finder Cancelliet

ikke, at der for Oieblikkel er tilstrækkelig Anledning

til al forelage noget Videre med Hensyn hertil.
—

'

Forsaavidl derimod Reskriptet af II. Juni 1790 har

norme-ret Minimum af PræsteofFeret paa Island, formener

Cancelliet, at ogsaa dette ved nærværende Sags Af-

gj(5relse, ifcilge Aarsagernes Lighed, kunde taale
,

en

Forhbielse efter Mynlforholdet. — Endelig maa Gan^

celliet bemærke, al der, forsaavidt oftmeldle Reglement

i § 16 fastsætter, at Provsterne for deres Visitation

skulle nyde \ Rd. Courant af hver Hovedkirke, men

3 Mk, af de smaae fattige Annexkirker, og Intet, hvor
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Kirkerne Inlet have, allerede i Aaret 1818 indkom til 1831.

Cancelliet fra daværende Biskop Vidalin i Island \en 13. August,

Forestilling, hvori han, med Hensyn til den ringe Lon,

Provsterne som saadanne var tillagt, foreslog, at det

for Eftertiden maatte tillades dem at beregne den dem
tillagte Visitationsldn med 20 Alen eller 40 Fiske af

hver Hovedkirke, og Halvdelen deraf for hver Annex-

kirke, eller i begge Tilfælde med saameget i Penge,

som de Varesorter, hvori Kirkernes Indtægter maae

ydes, beregnede efter de gjeldende Bestemmelser, re-

spective til 20 eller 10 Alen, efter aarligen satte Capi-

telstaxter, koste, men at Provsternes L'6n for Visitatser

inaatte bortfalde, hvor Kirkerne Intet eiede. Da senere

biskop Johnsen, ved at indsende hoslagte Gjenpart af

Biskop Vidalins Forslag, i den ligeledes vedlagte Skri-

velse af 12. Februar f. A. har gjentaget dette, har man

desangaaende indhentet vedfdlgende Betænkninger fra

=^amtlige Amtmænd i Island; og med Hensyn hertil var

*^6t, at Cancelliet, efter at det kgl. Rentekammer havde

^'orlangt delte CoIIegii Betænkning over et Andragende
ft'a Provst Konradsen, om, at Visitationslonnen maatte

fastsættes til 20 Alen eller 1 Species, i Skrivelse af

Juni f. A. forbeholdt sig nærmere at meddele sine

Tanker desangaaende. Hvad nu Biskoppens ovenanfcirte

Forslag angaaer, anseer Cancelliet samme meget billigt;

^^^^ ligesom det paa den ene Side kun gaaer ud paa

at tilbagegive Provsterne den Visitatsldn, som de havde

' 1782, og som de, ved Omsætning til Penge og disses

senere forandrede Mynlfod, have faaet nedsat, saaledes

oppebære Kirkerne nu deres væsentligste Indlægter i

Naturalier, eller Æqvivalent derfor efter Capilelstaxt,

maae allsaa kunne taale efter samme Maalestok at

betale hiin Visitationslon, ligesom det ogsaa er oplyst,

at Provsteforretningerne lide under, at Provsterne for

Tiden kun have circa Va af den ældre Visitationsldn og

derfor maae sætte Penge til ved deres Embede, hvilket

JB, 49
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1831. gjSr det vanskeligere at faae duelige Mænd til at paa-

13. August, tage sig disse vigtige geistlige Tilsynsposter, og til at

beboide Embederne og med lilborlig Nidkjærbed vare-

tage sammes Pligter,

Vel har Cancelliet foran foreslaaet, som almindelig

Regelj at de i Reglem. af 1782 fastsatte Pengebelalinger

skulde bestemmes til 8 i Rigsbankpenge Si^lv for hver

5 i gammel Gourant, og det kunde saaledes synes stri-

dende herimod, at Cancelliet med Biskoppen finder det

rigtigt, at Yisitaispengene efler den 16. § ansættes til

Naturalier eller sammes Værdie efter Capitelstaxten

;

men da dette tildeels er grundet paa den Omstændig-

hed, at Kirkernes Indlægtor ere forbedrede ved For.

af 16. Juh' 1817, samt paa Vigtigheden af, at Provster-

nes Kaar noget forbedres, kan det altsaa. ret vel, som
en ved særegne Grunde fremkaldtUndtagelse,

bestaae med biin almindelige Regel. Ved samme Lei-

lighed opstaaer da tillige det Spcirgsmaal, om ikke og-

saa de 16 Sk., som i fornævnte § tillægges Præsten

for at revidere Kirkens Regnskab, skulde udredes paa

samme Maade, og da in specie den førstnævnte Grund

ogsaa passer paa delte Gebyr, og det vilde synes paa-

faldende, at i selvsamme Paragraph to forskjellige An-

sætningsmaader bleve anvendte, forekommer det Can-

celliet rigtigst, ogsaa at tillægge Præsterne hiin Betaling

efter fornævnte Maalestok, skjondt denne Betalingsmaade

forovrigt vil give den BrOk af SVa Alen.

Forsaavidt angaaer Amtmand Thorsteinsons Forslag,

at lade den af Biskoppen foroslaaede Fritagelse for de

uformuende Kirker bortfalde, da anseer Cancelliet Saa-

dant betænkeligt, eftersom det maa formodes, al Bi'

skoppen ei har tilsidesat Provsternes billige Interesse i

sit Forslag, og det ellers var muligt, at en Kirke pa^

Island kunde blive et nomen passivum, som ingen vilde

have, hvorved baade Kirke og Visilatsldn gik tilgrunde.

I Tabet af Visilatspengene, naar Kirken bliver insolvent,

har Provsten desuden et nyt Motiv til at paasee tilbørlig

1
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Husholdning og betimelig Istandsættelse af Manglerne. 4 831.

Derimod synes bemeldte Amtmands Forslag: at tilstaae t^^V"*^
Provsterne Friskyds, efter Cancelliets Formening al have

endeel for sig, ligesom ogsaa Biskoppen i sit Forslag

har beklaget Mangel af Friskyds for Provsterne som

særdeles trykkende.

Efter at have fremsat ovenstaaende Bemærkninger,

skulde Cancelliet tjenstl. udbede srg det kongl. Bente-

kammers Betænkning over Sagen i det Hele behageligen

meddeelt; hvorhos man dog lige tjenstl. maa henstille,

om det ikke, saafremt velbemeldte Kammer bifalder

den ovennævnte almindelige Norm, maatte være for-

nødent, in specie med Hensyn til de ovenberorte Til-

fælde, hvorfor en Undtagelse eller nærmere Bestemmelse

tnaatte behcives, at indhente yderligere Betænkning fra

Landets Ovrigheder. — Med Svaret udbedes de ind-

sluttede Bilage behageligen remitterede. — Detkongel.

Danske Gancellie den 13. August 1831.

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, 3. Septbr.

^ng. Gebyr ved Udlevering af Confirmationer paa

reciproke Testamenter. Khavn den 3. Septembr.

1831. — Dette Circulaire er ogsaa sendt til Stiftamtmanden

Amtmændene i Island. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831,

^r. 2919. Canc. 2. Departem. Brevb. 1881, Nr. 2849—2860.

*^riginal-Aftryk som ..Circulaire", 2 Bl. i 4*°. Cotl. Tid. 1831,

S. 686^687. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831, S. 347—348.

Da Cancelliet har bragt i Erfaring, at enkelte Over-

^'^i'ighecler slcdse beregne Gebyret for de af dem ud-

'^verede Confirmationer paa reciproke Testamenter, der

oprettes mellem Æi^tefolk, efter Stcirrelsen af Boets

lialve Værdie, har man ikke kunnet forbigaae at gjbre

opmærksom paa, at denne Beregningsmaade vel maa

i'olges, naar Confirmationen paa et reciprokt Teslament

ansøges efter den ene Ægtefælles Dod, i hvilket Titfælde

det blot er det halve Bo, paa hvis Bortgivelse der med-

49*
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1831. deles Confirmalion. Naar derimod Confirmationen be-

"T*^^' vilges, medens begge Ægtefæller endnu ere i Live,

indeholder den en Stadfæstelse af tvende Dispositioner,

der tilsammen omfatte det hele Bo, hvorfor ogsaa Ge-

byret bor rettes ef^er dettes Storrelse. At ikkun den

ene af berorte Dispositioner træder i Kraft, kan ei med-

fore nogen Forringelse i Gebyret, da det ogsaa i andre

Tilfælde kan hænde, at en allerede meddeelt Confir-

mation ved indtræffende Omstændigheder bliver uden

Virkning. — Det kgl. Danske Gancellie den 3. Septbr.

1831.

7. Septbr. Kongelig Resolution ang. Indretningen af

Postgang i Sonder - Amtet. Frederiksberg den

7. Septbr. 1831\ — r Forestilling 30. August bemærker

Rentekammeret, at de ffirste Indretninger til et Postvæsen i

Island vare trufne ved Reskr. 13. Mai 1776, og ved kgl. Resol-

23. Mai s. A. blev det bevilget, at Bekostningerne maatte

bestrides af (ien kgl. Kasse indtil Indretningen kunde bære sig

selv. 1779 indsendte Thodal et nærmere Forslag, approberet

8. Juli 1779. Derved anordnedes 3 Poster: 1 for Nordlandet,

I for Yesterlandet, 1 for Osteriandet, der alle skulde gaae til

Bessastad, og den sidstnævnte tillige sOnden om, saavidt mu-'

ligt, om Sommer og Hest. Porto bestemtes i Forhold til Di-

stance, for Andet end Embedsbrevej Sysselmændene besørgede

Exi^editionen, de skulde fbre Bog over Intraderne og aflægge

Landfogden Regnskab. 1785 sendte Levetzow til Rentekam-

meret Forslag til Forbedringer, approberet 17. Juni 1786 ad

interim af Kammeret. Derefter skulde 4 Postf(3rere antages,

1 for hver Fjerding, og afgaae saa betimelig, at de 3 Post-

fjirere fra Oster-, Nord- og Yesterlandet kunde stHde sammen

paa Bessastad, og fbre Brevene derfra hver til sit Distrikt. De

skulde samles 3 Gange om Aaret: 1. Mai, 1. Septbr. og een

Gang om Hesten, Sbnderlandets Post skulde gaae til de for-

skjelhge Sysseler i den sondre Fjerding. Hver Postftirer fik

Lbn 24 Rbd. = 8 Rbd. for hver Tour, som Landfogden skulde

betale af Postintraderne, ^/oruden de Udgifter, som ellers efter

') Rentek. Skriv. 24. Septbr, 1831.
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Stiftamtmandens og Amtmændenes Eequisitioner maatte fore- 1831,
falde ved Postindretningen". Med de anforte Poster sattes 7. Septbr,

tvende Biposter i Forbindelse : een for Sneefellsnæs Syssel og

een for Skaptatjelds Syssel, som fik i Betaling 1 Krone for

hver 1 })ingm ann aleib. Portoen beholdtes som i Reskr.

1779. En egentlig Postanordning blev ikke given, menvarpaa-
taenkt at skulle skee efter Handelsforandringen. Kammeret mod-
tog da Forslag fra ^^de forskjellige Stiftamtmænd og Amtmænd",
sendte dem til Handels-Realisations-Commissionens Betænkning,

men ^^de modtoges ingensinde derfra tilbage", hvorfor Alt

blev ved det Gamle. — Efter Yesleramtets Oprettelse og efter at

Stiftsovrighedens og Landfogdens Opholdssted var forlagt til

Reikevig, vedblev Postgangen mellem Nord- og Oster-Amtet og

Sfinder- Amtet, samt enkelte Gange om Aaret med Vester-

Amtet, men Sonder-Amtets eget Postvæsen er blevet indskrænket

til een Post, som ved Nytaar gaaer fra Reikevig til de tre

Sysselmænd i Arnæs, -Rangarvalla og Skaptafjelds Sysseler, og

tilbage til Reikevig, Forbvrigt sendes alle Breve ved Leilighed,

og enkelte Gange ved Expresser o : med Capitelstaxten og efter

Postskibets Ankomst fra Danmark, samt fra Sysselmændene

med Delinquentsager. Private Breve gaae ligeledes ved Lei-

hghed. — ^Jsien denne Forsendelsesmaade har ti] FOlge, at

Bi'evene oftere bortkomme, undertiden henligge meget længe

underveis og undertiden aabnes af Uvedkommende. Denne

Postvæsenets Tilstand i Sonder-Amtet yder saaledes hverken

t^et Offentlige eller private Personer tilstrækkelig Nytte, men
^en har derhos en særdeles skadelig Indflydelse paa Embeds-

^tyrelsen, da deels Sager, der skulde nedsendes til Deres

CoUegier, kunne indkomme saa sildigt til Reikevig, at

helligheden til deres Afsendelse allerede for den Gang er for-

^^iben, og deels Sagerne nu, uden at være expederede, kunne

henligge hos vedkommende Embedsmænd, der altid i den

"usikkre Communication kunne finde et Paaskud til deres For-

sømmelighed". — Krieger onskede at forbedre dette for Sc5n-

der-Amtets Vedkommende, og bemærker, at Postgang i dette

A-mt kunde let komme istand, da Hellishede var den eneste

Vanskelighed; ^^åen hele Reise frem og tilbage kunde af en

Måltid til Hest letteligen tilbagelægges om Sommeren i 8 til 10

Bage og om Vinteren i henved 3 Uger". Efter Embedssager-

nes Antal kunde det være nok, naar Posten afgik om Som-
meren een Gang hver Maaned, undtagen i Juli, da alle S} ssel-

nifundene vare i Reikevig. Om Vinteren behovedes kun 2
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1831. Poster, den ene efter Postskibets Ankomst og den anden næstefter

7. Septbr. Nytaar. Derskulde saaledes kunsendes 8 Posterom Aaret fra Hei-

kevig: strax efter Nytaar, 1, April (med Capitelstaxterne), I.Mai,

1. Juni, 1. August, 1. Septbr., 1. Oktobr., og den sidste efter

Postskibets Ankomst. — „Betalingen for Postexpeditionerne har

hidtil aarligen beltibet sig til 50 Rbd. r. S., hvoraf 20 Rbd.

r, S. for den egentlige Post i Januar Maaned, og Kesten for

de tvende Expresser". Indtægter af Porto have været ube-

tydeligCj „da kun de Breve, der ere afgaaede med den egent-

lige Post, ere blevne betalte". Befordringen af de 8 Poster

for 1 Aar havde Krieger faaet en Mand til at overtage for

90 Rbd. r. S., og han anslog Udgiften aarUg til 90—100 Hbd.

r. S. — "Ved dette vandtes dog ikke Communication med

Borgarfjords Syssel, men dertil var stadig Færsel; heller ikke

med Osterskaptaljelds Syssel, med.Undtagelse af den Post, som

gik fra Vcsterskaptafjelds Syssel i December aarhg. Sam-

færselen med Yestmanncie vinder heller ikke syn{lerligt, men

deels kan en stadig Forbindelse med dem ikke let tilveiebringes,

formedelst deres Behggenhed; deels gaaer en Jagt om Sommeren

mellem dem og Faxebugten. Men disse Mangler ere i det Hele

af ringe Betydcnhed mod hvad der vindes, da de (5vrige Syssel-

mænd jjikkelængere kunde paaskyde Mangel paa sikker Leilighed

som Grund til Udeblivelsen af deres Expeditioner i Embeds-

sager, men bleve nGdte til at have disse færdige fer Postens

Afgang. I(5vrigt vilde Indretningen ogsaa være til Vinding for

Amtsrepartitionsfonden, da denne herefter kunde spare de ikke

ubetydelige Udgifter, som den hidtil har haft ved Expressers

Afsendelse i criminelle Sager".

Stiftamtmand Krieger udbad sig i Anledning heraf be-

myndiget til at contrahere med en vederhæftig Mand om Post-

befordringen efter ovenmeldte Plan.

Kammeret anseer Forslaget for hensigtsmæssigt ^^til at

fremme den især i Embedssager saa vigtige Communication

imellem Hovedsysselerne i Sonder-Amtet og Reikevig''^ tillige

vare Omkostningerne saa ubetydelige, „og vi holde desuden

for, at det saameget mere fortjener at bifaldes, som det ikke

er usandsynligt, at Fors5get i det enkelte Amt vilde i Tiden

kunne lede til en forbedret Organisation åf Postvæsenet i hele

Island". — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1831 D, Nr, 348.

Resol. trykt i Ussings Reskriptsaniling 1831, S. 353—354.

Vi bemyadige allern. Stiftamtmand Krieger til, over-

eeusstemmende med indbemeldte hans Forslag, at op-
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rette en egenPost for Islands Sender-Amt, samti denne 1831.

Anledning at contrahere med en eller anden paalidelia^r^TT"
T..

^ 7. Septbr.
Mand om Postens regelmæssige Befordring for en pas-

Sende Betaling, der bliver at udrede af den islandske

Jordebogskasse, i hvilken derimod igjen indflyder, hvad

der niaatte indkomme i Porto af Breve, med mere,

som udenfor Vor Tjeneste blive forsendte med hiin

Post. — Frederiksberg den 7. Septembr. 1831.

Rentekammer Skrivelse til Amtmanden over lo. Septbr.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Bropenges Ud-

redelse ved Jfikuisaaeu i Mula Syssel. Khavn

den 10. Septbr. 1831 \ — Rentek. Isl. Copiebog 9,

Nr. 15.

Med Hensyn til, at den i Åaret J819 sidste Gang

af Ny opbyggede Tommerbro over JOkulsaaen i Jokuls-

dal inden Nordermule Syssel trængte til Tjæring og

andre mindre betydelii^e Reparalioaer, har Hr. Amtm.

1 behagelig Skrivelse af 28. April d. A. underrettet

Kammeret om, at De har ladet det i saa Henseende

Fornodne til Broens Vedligeholdelse besorge, og derhos

overdraget Sysselmand Melsled i Skrivelse af 6. Mai

t* A., saavel til Bestridelsen af de medgaaende Udgifter,

som til lignende Udgifter i Fremtiden, aarligen indtil

videre at indkræve efter hans Forslag folgende Brotold,

nemlig for Jokulsdals og Tungu Bepper i Nordermule

Syssel af hver Heelgaardsbruger 12! Sk. Tegn, hver

^aardpartsbruger 8 Sk., og hver jordlos Losegodstiende-

Yder 4 Sk., samt for de ivrige Thingsogne saavel i

Nordermule som SOndermule Syssel respective 8, 4 og

2 Sk. Tegn. — Tillige har Hr. Amtm. derhos yttret, at

ligesom De ikke finder denne Fordeling af Brotolden

aldeles hensigtsmæssig, saaledes m^a De ogsaa ansee

det for rigtigere, at de til Broens Vedligeholdelse for-

Rentek. Skriv. 30. Mai 1835.
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1831, ijodne Indtægter lilveiebringes ved igjen at indfore

10. Septbr. Bropassnge-Penge paa den Maade, som ved lU'glementet

af 11. Juli 1788 bleve foreslvrevne, dog al Passagepeo-

gene forhSies til det Tredobbelte imod hvad ovennævnte

Reglement bestemte.

Da imidlertid Passagepengene bleve hævede ved

Kammerets Skrivelse af 13. Septbr. 1791, fordi at de

indkomne Bropenge ikke engang vare tilstrækkelige til

en Broopvarters Liin, og Passagen over Broen vel heller

ikke nu kan ansees at være saa betydelig, saa at de

med Indforeisen af Bropenge forbundne Omkostninger

kunne antages at staae i et passende Forhold til Ind-

tægterne, om endogsaa Taxten blev tredobbelt imod

den forrige, hvilket d.esuden vilde blive for byrdefuldt

for Vedkommende, ansee vi det for mere hensigtsmæs-

sigt, at Udgifterne ved Broens Vedligeholdelse, i det

mindste indtil videre, tilveiebringes ved Ligning, og

approbere vi til den Ende, i Medhold af Bestemmel-

serne i kgl. Resolution af 8. Mai 1780, for Aarene 1830

og 1831, den fornævnte af Hr. Amtm. for det Forste

etablerede Ligningsmaade. Ligeledes bifaldes for det

næst paafcilgende Iredie Aar, at Ligningen effectueres

paa den af Hr. Amlm. nærmere foreslaaedc Maade,

hvorefter der vil blive at udrede:

for Jokulsdals og Tungu Repper resp. 12 — 8 — 6.

- Fellum, Hjaltestad , og Eydum Repper 8 — 6 — -i-

- Vapnefjords, Flj6tsdals, Vallne og

Skredals Repper 4 — 2 — I-

I Henseende til, hvorledes der bliver at forholde efter

Forlcibet af ovennævnte 3 Aar, maae vi anmode Hr-

Amtmand om, i Lobet af det tredie Aar at meddele

os Deres behagelige Betænkning, da Sagen derefter

nærmere vil blive her foretaget. lovrigt bifalde vi efter

Deres Forslag:

a) at fornævnte Betaling opkræves paa Mandtals-

thingene, og efter Ydernes Valg erlægges enten med

i
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Penge eller gangbare Handelsvarer efter Capitelstaxtens 1831,

Medium. - b) at Sysselmanden for Sondermule Syssel 10. Septbr,

tilsender Sysselmanden for Nordermuie Syssel Belobet

for førstnævnte Syssel, tillige med Regnskabet derover.^—
c) at Sysselmanden for Nordermuie Syssel besørger

Udgifterne ved Broens Reparation og Vedligeholdelse,

samt aarlig inden hvert Aars 20. Novbr. aflægger Regn-

skab for samtlige Indtægter og Udgifter til Hr. Amtm.,

som besorger Beholdningen, naar den er 100 Rbd.,

gjort frugtbringende i den kongl. Kasse, samt aarligen

tilstiller Kammeret en Gjenpart af Regnskaberne til for-

neden Efterretning. — d) at Beboeren paa den i Nær-

beden af Broen beliggende Jord Fossvalle kan overdrages

Tilsynet ved samme, og derfor tilstaaes en efler Om-

stændighederne passende Uouceur, hvorhos han, naar

Beskadigelse indtræffer, har uopholdeligen at melde det

^or vedkommende Repstyrer eller Sysselmand. — e) at

Repstyreren i Jcikulsdals og Tungu Repper hvert Aar

optager Syn over Broen, og derefter sender Synsforret-

ningen til Sysselmanden, som vedlægger den sit Regn-

skab til Hr. Amtmanden.

Ved tjensll. at melde Hr. Amtm. Forestaaende til

behagelig Efterretning og videre folende Foranstaltning,

niaae vi derhos tilfoie, at . fra Kammerets Side haves

ikke Noget imod, at der efter Deres Andragende ud-

gaaer en offentlig Bekjendtgjorelse, i den Hensigt, at

sikkre Broen mod Beskadigelse enten af Forsæl eller

^ed Skjiidesloshed. — Endelig bemærkes, at det ikke

®f Kammeret bekjendt, at der siden !28. Februar 1824
er afbetalt Npgot paa det i Aaret 1819 til Broens Op-

byggelse gjorte Forskud af Islands Jordebogskasse, og

^a der i saa Fald endnu vil skyldes til bemeldte Kasse

^ Rbd. Sedler, raaae vi anmode Dem om, snarest muligt

at see denne Post endeligen afgjort. — Rentekammeret
den 10. Septembr. 1831.
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1831. Kongelig Resolution ang. Forlængelse af den

14. septbr. Tidsfilst, tvori de kgl. Afgifter i Island skulde

være prioriterede. Frederiksberg den 14. Septbr.

1831 ^ — I Rentekammerets Forestilling 6. Septembr, be-

mærkes, at den Tid, hvori Opkræverne ere prioriterede i

Ydernes Boer for de kgl. Afgifter, er, ^^da N. L. 5 — 13—35
formentligen maa være den for Island i saa Henseende gjel-

dende Regel", indskrænket til et halvt Aar. Men da Fardag

(6. Juni) er den eneste Skattetermin, udifiber dette Halvaar

om Vinteren, paa en Tid, der saavel for Yder som Modtager

er den ubekvemmeste. Stiftamtmand Krieger foreslog derfor?

at denne Termin bliver forlænget til 1 Aar, og Rentekammeret

bifalder dette, med Bemærkning, at Plak. 21. Mai 1829 kun

angaaer Jordebogs- eller Landskylds -Indtægterne, hvorimod

den her anbefalede Bestemmelse skulde angaae de egentlige

kgl. Skatter eller Afgifter, samt at Forslaget ligeledes har vun-

det Cancelliets Bifald. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1831

D, Nr. 361.

Vi ville herved allern. have den Tid, i hvilken de

for Vort Land Island paabiidne kgl. Afgifter skulle være

priorilerede i vedkommende Yderes Boer, bestemt lil

eet Aar fra Forfaldsdagen. Og bemyndige Vi allern.

Vort Rentekammer tii ved en Plakat herom al bekjendt-

jore det Fornodne. — Frederiksberg den 14. Septbr.

1831.

17. Septbr. Rentekammer-Skrivcl36 til Stiftamtmanden over

Island, ang. Beregningsmaaden af Qvader og

ftvildeleier paa det kgl. Jordegods i Guidbringe

og Kjosar Syssel. Khavn den 17. Septbr. 1831.

— Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 4.4.

V

Hr. Sliflamlm. har i Skrivelse af 0. Juni sidstledea

underrettet Kammeret om, at De forelobigen har tilladt,

at den Leilændingerne paa de kgl. Jorder i Guldbringe

O Plak. 29. Marts 1832.
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og Kjose Sysseler ved Kammerets Skrivelse af 30. Seplbr. 1831.

1825 i 5 Aar indtil Fardau 1830 bevilgede Ydelses-^^-^^^
^ 17. Septbr.

itiaade af Qvildeleien og Qvader, nemlig, at Qvildeleien

erlægges med 90 Sk. Solv. Mandslaan med 1 Rbd. Solv,

Dagslaatter. med S^Va Sk. Solv og Riisheste med MV4
Sk. S5lv., ligeledes maa foiges for Aaret fra Fardag

1830 til Fardag 1831.

At Kammeret approberer denne af Hr. Stiftamtm.

friede Foranstaltning, og endvidere efter de oplyste

Omstændigheder endnu for denne Gang tillader, al den

saaledes brugte Beregningsmaade ogsaa maa foiges i

de 4 Aar fra Fardag 183 ) til Fardag 1835, undlade vi

ikke tjenstligen at melde til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjbrelse for Vedkommende. Fra Fardag 1835

antages det derimod, at den ommeldte Nedsættelse bor

bortfalde, og den fulde Afgift igjen blive at beregne

•-il Indlægt saavel i Regnskabsaaret fra Fardag 1835 til

fardag 1836 som for den fcilgende Tid, hvortil der er

saa meget mere Anledning, som, i Særdeleshed hvad

Qvildeleien angaaer, denne nu paa det ovrige kongel.

Gods i Island enten erlægges med 20 Fd. Smor in

Natura, eller med Penge, efter den ved Forfaldstiden

gjeldende Gapitelstaxt. — Rentekammeret den 17. Sep-

^embr. 1831.

Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over 17, Septbr.

'slJind, ang. Æderfuglevarpet paa Vestmannoerne,

Khavn den 17. Septembr. 1831. — Rentek. isU

^opieb. 9, Nr. 52.

Af denHr. Stiftamtm.* behagelige Skrivelse af 19. Juli

A. vedfulgte Indberetning fra Sysselmand Abel maa
Kammeret erfare, at der for Tiden ikke haves nogen
Udsigt til at see Æderfuglevarpet paa Vestmannoe bragt

istand igjen, og at Ingen endog uden Afgift vil overtage
sig samme.

Da imidlertid de Omstændigheder, som i saa Hen-
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1831. seende maae for Oieblikket lægge Hindringer i Veien for

J^J""^^^"
Varpets Anvendelse, muligen kunne hæve sig, skulle vi

tjenstligen anmode Hr, Stiftamtni. om, at paalægge Sys-

selmand Abel fremdeles at have sin Opmærksomhed

henvendt paa denne Gjensland, og derhos aarligen at

gjOre Indberetning om, hvad der kunde være al fore-

tage til at see Varpet paany afbenyttet, hvilke Indbe-

retninger Kammeret derefter udbeder sig tilstillede,

ledsagede med Deres behagelige Betænkning. — Rente-

kammeret den 17. Septembr. 1831.

17. Septbr. Kongelig Resolntion. ang. Forberedelser til

Islands Repræsentation i Forsamlingen af raad-

givende Stænder. Frederiksberg den 17. Septbr.

1831. — I Cancelliets Forestilling 14. Septbr. bemærkes,

at, da det i § 1 af For. 28. Mai 1831 er befalet, at Island

skal særlig repræsenteres i den ene Forsamling af raadgivende

Stænder, vil det være nødvendigt, fcirend nogen Bestemmelse

kan tages om Maaden, hvorpaa dette skal skee, at indhente

forskjellige Oplysninger fra Mænd, som ere nbie bekjendte med

Islands Localitet og hele Forfatning^ thi de Mænd, som ifolge

Forordningens § 8 skulde sammenkaldes, for at tagedeGjen-

stande under Overveielse, der vedkomme Organisationen at

Provindsialforsamlingerne j kunne ikke forudsættes at hesidde

saadant Kjendskab til hiin isolerede Provinds, at de uden saa-

danne foreldbige Oplysninger kunne have nogen bestemt Me-

ning om Sagen.

Cancelliet har imidlertid ikke troet paa egen Haand at

burde indlede Correspondence med de islandske Overivrig'

heder angaaende denne Materie, men at burde forelægge

Kongen de Punkter, hvorom det ansees nødvendigt at have

Oplysninger, forend noget Skridt kan foretages til at organi-

sere den- islandske Repræsentation i Stændernes Forsamling?

for at H. Maj*, selv kan bedømme Nødvendigheden, og ved

allerhøi. Resolution autorisere Collegiet til at indhente be-

meldte Oplysninger.

„Cancelliet formener saaledes, at de islandske Amtmænd

bør høres om, hvorledes Island bedst kan sættes i Stand til

at sende Repræsentanter til Stænderforsamlingen, hvomd det

\
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maatte yttres, at det, for at spare Landet de me.l flere Re- 1831.

præsentanters Sendelse forbundne Omkostninger, \ turde være 17. Septbr.

rettest, at indskrænke Tallet til een for hvert Amt, og at der

muligen kunde ved Mandtalsthingene udnævnes 1 eller 2 Valg-

mænd for hvert Syssel, samt 1 eller 2 for Reikevigs Bythings-

laug, og at de i Amtet udnævnte Valgmænd siden traadte

sammen for at udvælge en Repræsentant, tillige med en Sup-

pleant j i hvilken sidste Valgforsamling Amtmanden maatte

have Directoriet, ligesom Sysselmanden i den fcSrste. Det

niaatte tiUige overveies, om det paa Grund af de locale Om-
stændigheder kunde tilstedes, at indsende skriftlige Valgstem-

mer, hvilket dog i det Hele ikke er tilraadeligt. — Videre

maatte det overveies, hvad der paa Grund af Islands særdeles

Forfatning maatte være at iagttage med Hensyn til de per-

sonlige Egenskaber, og i Særdeleshed Beskafienheden af den

Grundbesiddelse, der maatte være at fordre hos dem, der

skulde kunne deeltage i Valgene af Valgmænd og Repræsen-

tanter, eller dertil vælges, hvorved det ei h'6r være ubemær-

ket, at kun Mænd, der have Færdighed i at tale Dansk, kunne

^ed Nytte for Island fungere som Medlemmer af Stænderfor-

samliugen, ligesom det og maa overveies, om det, deels for-

inedelst VanskeHgheden af udenfor Embedsstanden at finde

denne Egenskab, deels for at bespare Bekostninger, kunde

tilstedes, at der til Repræsentanter valgtes Mænd, som vare

bosatte udenfor Island, naar Valgmændene havde Tillid til, at

Saadanne vilde vide at varetage Landets Tarv. — Ogsaa maatte

ivrigheden yttre sig om, hvorvidt det maatte ansees mest

stemmende med Landets Tarv, at de Repræsentanter, der fra

samme maatte nedsendes, toge Ophold her i Landet for den
hele Tid, hvorpaa de vælges, for at kunne overvære de over-

oi^dentlige Stænderforsamhnger, som muligen kunde udskrives,

^^^^ at Leiiighed tillod dertil at indkalde dem fra Island,

eller Om det, i Betragtning af de deraf flydende Omkostninger,
samt da Island særlig vedkommende Sager — hvortil ibvrigt

^e islandske Repræsentanters Virksomhed ikke vil blive ind-

skrænket — vel i Almindehghed kunne opsættes til de ordi-
iiaire Forsamlinger, maatte være rettest, alene at lade dem
forblive her saalænge disse Forsamlinger eller de extraordinaire,

hvortil de kunne blive kaldte, vedvare. — Det maatte ogsaa

overveies, hvilke Reise- og Diætpenge der kunne blive at ud-
^ede til Repræsentanterne (i Anledning af Valgmåder bSr for-

menthg ingen saadanne gives), saaogom, hvorledes Udgifterne
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1831, h'6r fordeles, enten paa hele Landet for samtlige Repræsen-
^—— tanter, som af det udnævnes, eller amtsviis. — Endelig maatte
17. Septbr.

j^^mtmændene opfordres til, inden de afgive Betænkning om
ForanfOrte, at raadfore sig med nogle af de mest oplyste og

retskafne Indvaanere, ogsaa udenfor Embedsstanden".

Hvorvidt nu Cancelliet i Overeensstemmelse med det An-

ftSrte biir tilskrive Amtmændene paa Island, indstilles til Kon-

gens allerhbi. Resolution. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1831,

Nr. 106.

Vi bifalde allern., at Vort Cancellie tilskriver Aml-

mændene paa Island i Overeensstemmelse med hvad

heri allerund. er anfortj angaaende Tilveiebringelsen af

de forabdne Oplysninger med Hensyn til Islands Repræ-

sentaLion i Forsamlingen af raadgivende Stænder. —
Frederiksberg den 17. Septembr. 1831.

17. Septbr. Cancellic - Skrivelsc til Landsoverretten i Is-

land, ang. Oversættelse og Beskrivelse af Akter

i beneficerede Sager. Khavn den 17. Septembr.

1831. — Canc. 3. Deparl. Brevb. 1831, Nr. 3070-3071-

Justitiarius i den islandske Landsoverret har under

20. Februar sidsll. tilslillel Cancelliet et Andragende

fra anden Assessor i velbemeldte Het, Justitsraad Thor-

arensen, om at lilslaaes Betaling for den af ham eftei"

Requisition af Stiftamtmanden forfattede danske Over-

sættelse af Domsakten i en ved den kongl. islandske

Landsoverret under 6. Decbr. f. A. paadcimt Sag mel-

lem Sognepræsten til Stadarhols Kald Eyulv Gislesen og

Eieren af Stadarhols Kirke, Eggert Johnsen, betræffen*^^

de Kirken formeentlig tilkommende Qvildeleier, hvilken

Dom af Stiftsovrigheden paa bemeldte Kirkes Vegne

onskedes indanket til Hoiesteret. Ligeledes har iriati

med ovennævnte Justitiarii Skrivelse modlaget en Fore-

spcirgsel fra Justils - Sekrelairen ved bemeldte Lands-

overret, Bjorn Stephensen, om, hvorvidt han kan ansees
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at have været pligtig til uden Betaling at give den 1831.

forlangte Domsakt i denne Sag beskreven. 17. Septbr-

1 denne Anledning skulde Cancelliet tjenstl. melde,

at uagtet der vel paa den Tid Akterne forlangtes over^

salte og beskrevne, ikke endnu var forundt Sognepræst

Gislesen Beneficium processus graluiti til Sagens Ud-

førelse for Hoiesteret, maa dog, da Sagen ved det

senere, efter derom indkommet Andragende fra Stift-

amtmanden og Biskoppen over Island, tier igjennem

Under 26. April d. A. udfærdigede Beneficium proces-

sus gratuiti er bleven beneficeret for Kirkens Vedkom-

mende, og det i den bemeldte Justilsraad Thorarensen

meddelte Bestalling er gjort ham til Pligt, mod et aar-

%t Tillæg af -150 Rbd. Solv i den ham lilslaaede Gage,

at forfatte Oversættelser af alle fornodne Akter i befalede

og beneficerede Sager, hans Krav paa særlig Betaling

for Oversættelsen af Akterne i denne Sag nu efter Om-

stændighederne bortfalde, ligesom og Justits-Sekretairens

Pordring paa Gebyr for disses Beskrivelse bliver at af-

gj(5re i Overeensstemmelse med Sportel -Reglement 10.

Seplbr. f. A. § 13. — Derimod maa Sidstnævnte, saa-

ffemt det ommeldte Gebyr ikke erholdes hos den

tabende Vederpart, være berettiget til i slige Sager at

fordre sine virkefig hafte Udgifter til Skrivematerialier

godtgjorte, og en lignende Erstatning bcir ubetinget til-

^taaes Justitsraad Thorarensen ved Afleveringen af de

ham forfattede Oversættelser.

Slutleligen maa Cancelliet endnu, med Hensyn til

^Gt fra Sidstnævnte hertil indkomne Andragende om
®^ alrnimjelig Bestemmelse af Betalingen for Oversæt-
telser, tjenstl tilfoie, at ligesom det laa udenfor det

under
i o. Septbr, f. A, emanerede Sportel-Reglements

Hensigt at regulere Noget i denne Henseende, forsaa-

vidt disse Oversættelser ikke kunne ansees som Em-
beds-Handlinger, saaledes finder Cancelliet sig heller

ikke anlediget til, at bevirke nogen særlig Bestemmelse

^ingaaeude slige Oversættelser, der, som Privat-Arbeide,
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1831. hvortil Justitsraad Thorarensen if(5!ge Cancelliets Skri-

17. Septbr. velse lil den da consliluerede Sliftamtmand over Island

af 16. April 1825 ikke har nogen udelukkende Ret,

maa betales efter Overeenskomst.

Idet Cancelliet tjenstl. skulde tilmelde den kongl.

Landsoverret dette til behagelig Efterretning, undlader

man ikke at tilf(5ie, at ,man, ved at tilskrive Stiftamt-

manden over Island det i denne Henseende Fornødne,

derhos har yltret, at Cancelliet forovrigt maa ansee det

rigtigst, at den endelige llesolution paa indgivne An-

søgninger om Beneficium processus gratuiti for Hoiesteret

ordontligviis oppebies, forinden Overrets-Akten begjæres

beskreven og oversat, hvorimod vedkommende Amt-

mand i ethvert Tilfælde maa være berettiget til at re-

quirere Udskrift af Dommen i Original og Oversættelse

meddeelt uden særlig Betaling, naar han anseer samme

forneden for at sæltes i Stand til at affatte den Er-

klæring, han paa Embeds Vegne har at afgive over

Ansøgninger om fri Proces. — De indsendte Bilage

fdlge herved tilbage. — Det kgl. Danske Cancellie den

17. Septembr. 183P.

s. D. Canc. Skriv, til Stiftamtmanden over Island, hvor-

ved ham communiceres det Landsoverretten meddelte Svar

til Efterretning, med Tiiftiiende: ^^at man, for at undgaas

' de Vanskeligheder, der i mddende Tilfælde lettelig kunne

opstaae med Hensyn til Betalingen, maa ansee det rig'

tigst,,at den endelige Resolution .... [osv. see ovenfov

ved Brevets Slutning] . . . forinden Overrets-Akten be-

gjæres beskreven og oversat, med mindre Hr. Stiftamtm-

muligt i særlige Tilfælde maatte \ide Udveie til Betalin-

gens Tilveiebringelse, under Forudsætning^ af, at det at-

traaede Beneficium ikke bevilges'* 5 hvorimod det ansees

som Selvfiilge, at vedkommende Amtmand maa være

berettiget til at requirere Udskrift af Dommen .... [o^^'z

som i Brevets Slutning] .... Canc. 3. Dep. Brevb. sst.
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Cancellie • Skrivelse til Amtmanden i Vester- issi.

Amtet, ang. Sysselmændenes Gebyrer og Reiser ^^^^^.^^p^

i Anledning af Paategning af Skibspapirer. Khavn

den 17. Septbr. 1831. — Canc. 3. Depart. Brevbog

1831, Nr. 3068—3069. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1831,

S. 861—362.

Foranlediget af Spekulanthandler Michelsens Be-

sværing over den ham af vedkommende Retsbetjent

affordrede Betaling for de fornødne Paategninger paa

de hans Skib vedkommende Documenter, har Hr. Amt-

niand i en til Cancelliet fra det kgl. Rentekammer til-

stillet Skrivelse forespurgt:

1) om Sysselmændene ere berettigede til at fordre

den i Sportel-Reglement 10. Septbr. f. A. § 62 fastsatte

Betaling for Eftersyn og Paategning af et Skibs Papirer,

livergang Skibel til Flandelens Fortsættelse i det samme
Aar anlober ct eller flere Steder i en enkelt Jurisdic-

1^'on, eller om denne Betaling af Vedkommende ikkun

^'^v præsteres eengang, uden Hensyn til hvor ofte og

bvormange Steder det i Jurisdictionen opseiler; samt

2) om Sysselmændene ere berettigede til at fordre

^kyds og Diæt erstattet, naar de af Vedkommende re-

quireres til at indfinde sig paa det Sted, hvor Skibet

^^Sger, for at paategne Papirerne.

I denne Anledning skulde Cancelliet tjenstl. tilmelde

^^^^ Amtm. til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gj^relse:

ad 1) at der ifblge Sportel-Reglementet af 10. Septbr.

^' A. § 62 forste Membrum, sammenholdt med andet

% tredie, ikkun bcir erlægges eet Gebyr for de deri

onimeldte Documenlers Foreviisning og Attesters .Ud-

stedelse, hvormange Havne i samme Jurisdiction Skibet

paa een Reise maatte opseile. — ad 2) at derimod

vedkommende Retsbetjente ere berettigede til Erstatning

''oi' Skyds og Diæter, naar Skipperen, istedetfor at tii-
.

IX, 50
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1831. stille dem de forncidno Documenter til Paategning, m. v.,

rT^eptbr
deres Bopæl, fordre deres personlige Nærværelse

paa Lossestedet. Vel beslemmer nemlig Sportel-Regle-
I

ment 10. Septbr. f. A. § 80, at Embedsmænd, naar de

nødsages til at gjcire Reiser til og fra det Sted, hvor

deres Forretninger udfores, selv skulle bekoste deres

Befordring og Underholdning, undtagen i de Tilfælde,

hvor der ved bemeldte Reglement udtrykkelig er tillagt

dem Reise-Omkostninger, hvilketikke finder Sted i den

foregaaende § 62, men naar den paagjeldende Skipper

kan tilstille Retsbetjenten sine Papirer i hans Hjem, og

Retsbetjenten saaledes paa sin Bopæl kan udfcire hvad

der ved sidstnævnte § i Reglementet er ham paalagt,
V

kan han heller ikke siges, saaledes som ovennævnte

§ 80 udtrykker sig, at være nodsagel til at gj5re Reiser

til de omhandlede Forretningers Foretagelse, og Ind-

holdet af denne § kan derfor heller ikke være til Hin-

der for, at han, naar Skipperen desuagtet begjærer at

han skal indfinde sig paa Lossestedet, tilstaaes en Er^

slatning for Reisen, hvis Storrelse forovrigt, naar derom

skulde opstaae Tvist imellem Partorne, i Henhold til

Reglementets § 16 bliver at bestemme af Amtet.
"

Det kgL Danske Cancellie den 17. Septbr. 1831 \

20. Septbr. Canccllie-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn

den 20. Septbr. 1831. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 24. Novembi-. 1831, samt i Synodalfoi*-

samlingen i Reykjavik i Juli 1832, og skulde være gjeldende

for Island i Halvaaret fra 1. Januar til 30. Juni 1832 (Plak-

n. Mai 18193. — Canc. 2. Dep. ^Registr. XXXII, 257 (1831,

Nr. 645). Original -Aftryk hos Schultz. Collef.-. Tid. fo^

1831, S. 736. Qvart-Forr. for 1831, S. 138^ Hubr. hos Schou

XX, 326.

) s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved det Amt-

manden ovenfor givne Svar meddeles. Canc 3. Depart.

Brevb. S8t,
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Plakat, angaaende Qvartals -Coursen for Oktober, 1831.

November og December Maaneder 1831. ^'^^TIT^T^^ 20. Septbr.

Af den i Overeensslemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1831 skulle modtages i alle ^de Selvbeta-

Hnger, der, efter allerhoistbemeldte aabne Brev, kunne

afgjdres med Rigsbanksedler, bestemt til 2O6V4 imod

100 Specier eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.

Sc3lv i alle foranforte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjcires til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongehge Danske Gancellie den 20.

Septembr. 1831.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 24. Septbr.

Island, ang. Postvæsenet i Sonder-Amtet. Khavn

den 24. Septbr. 1831. — Rentek. Isl. Coplebog 9,

Nr. 66.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 12. Oktbr.

^- A. andraget paa, al der maatte skee en Forandring

^ed Sonder-Amtets Postvæsen, saaledes, at istedetfor

^er nu ved Nytaarstider afgaaer en Post fra Reykjavik

Arnæs, Rangarvalle og Skaptefells Sysselerne, samt,

fofuden Expresser i criminelle Sager, tvende Expresser,

nemlig
i Marts Maaned og efter Postskibets Ankomst,

maatte blive tilladt, at der aariigen til ovennævnte

^ysseler afgaaer fra Reykjavik og igjen retournere 8

^^ster, nemlig efter Nytaar, den 1. April,' 1. Mai, 1. Juni,

^* August, 1. Septbr., 1. Oktbr. og endelig efter Post-

skibets Ankomst til Island. Ligeledes har Hr. Sliftamim.

andragta paa, at den herved forogedo aarlige Bekost-

^>ng, som anslaaes til circa 40 Rbd. r. S. aarlig, for-

saavidt den ikke indvindes ved en storre Indtægt af

60*
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4831. Portoen for private Breve, maatte afholdes af den is-

"rT'^'^'^r" landske Jordeboeskasse.
24. Septbr. ^

Efter at Kammeret desangaaende var indgaaet med

allerund. Forestilling, har det under 7. i d. M. aJlern.

behaget H. Maj*, at resolvere saaledes:

^(Vi bemyndige allern. Stiftamtmand Krieger til . .

.

[osv. see ovenf. under 7. Septbr. S. 772—775] . . . blive for-

sendte med hiin Post".

Ved at communicere Hr. Stiftamtm. denne alierh.

Resolution til behagelig Efterretning og videre foiende

Foranstaltning, maae vi derhos tjenstligen anmode Dem,

naar Posten er sat i Gang paa den i Forslag bragte

Maade, da herom at meddele Kammeret Underretning.

Rentekammeret den 24. Septembr. 183 i.

/
> __

24. Septbr. Rentekammer - Skiivelsc til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Overholdelsen

af Clvarantainelovene. Khavn den 24. Septembr.

1831. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 67.

Forsaavidi Sysselmanden for Nordermule Syssel i

Island, P. Melsted, i en hertil indkommen Indberetning

af 3. i f. M. anmelder Sundhedstilstanden sammesteds,

samt bemærker den Vanskelighed, det vil medfdre, at

forebygge alt Samkvem imellem enkelte af Landets

Indvaanere og de fremmede Fiskere, som oftere nærme

sig Island, tilstillede Kammeret Qvarantainp-Directionen

en Extracl af bemeldte Indberetning. •

1 Anledning heraf har bemeldte Direction ved Skri-

velse af 14. i d. M. meddeelt Kammeret, at den efter

Omstændighederne ikke seer sig istand til, imod Foran-

fcirte, at kunne anvende kraftigere Forebyggelsesmidler

end de, som i saa Henseende ere foreskrevne, men

at den maa overlade til Sysselmandens Vigilance, at

see de Vedkommende, som forsee sig imod degjeldende

Qvaraolaine - Anordninger, exemplarisk afstraffede.



Rentek. Skriv. ang. Qvarantaine. 789

Hvilket vi ikke skulde undlade tjenstligen at communi- 1831.

cere Hr. Amtm. til behaceiis Efterretnina 02 videre^rT^"^DO 00 24. Septb
Bekjendlgjcirelse for Sysselmand Melsted. — Rente-

kammeret den 24. Septembr. 1831.

' Directionen for Universitetet og de lærde Skolers 24. Septb

Skrivelse til Lector Theol. Johnsen ved Bessastad

Skole, ang. Requisitioner af Skoleboger. Khavn den

24. Septbr. 1831. Univ. Dir. Brevb. 1831, Nr.944.

Efter Hr. Lectorens Andragende af 10. Febr. d. A.

har Directionen afsendt til Islands Stiftscivrighed de paa

bosfdlgende Liste anfOrte Boger og Charter, for at over-

lades til Disciplene i Bessestad Skole paa sædvanlig

Maade, forsaavidt de ikke paa Listen ere betegnede at

være bestemte for Skolens Bibliolhek. Ligeledes har

Directionen ladet folge tvende Exemplarer af Badens

latinske Lexicon, istedetfor de nedsendte, som ere be-

fundne defecte. — Det for Skolens Bibliothek begjærede

andet Bind af (^Nitsch's erkléirende Anmerkungen zu Ho-

niers Odyssee" er endnu ikke udkommet.

Ved tjenstl. at melde Dem dette til behagelig Un-

derretning og Foranstaltmng, anmoder Directionen Dem

al drage Omsorg for, at Begjæring om Beger til

Skolen saavidt muligt indsendes om Efteraaret, da det,

'laar Requisitionen forst modtages om Foraaret, ofte er

^oi'bundet med megen Vanskelighed at faae Bogerne

afsendte med de Skibslejligheder, som afgaae i samme

^'oraar, eftersom det Tilfælde hyppigt indtræfiFer, at flere

^(^ger ofte maae erholdes fra Udlandet. — Den kongl.

Dj^^ection for Universitetet og de lærde Skoler den 24.

Septembr. 183^

Cancellie Skrivelse til stiftamtmanden over 4. Septb

Island og Biskoppen over Sjællands Stift, ang.

Anvendelsen af Thorchilii Legat til en Borne-
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1831. skole. Khavn den 24. Septembr. 1831. —
1 24^Septbr" ^^P^^'*^* Brevb. 1831, Nr. 2348.

Under 3. dennes har b. Hi^iærv. hertil indsendt en

Skrivelse, hvori Hr. Stiftamtm., næst at bemærke, at

Thorchiili Legat hidtil, i Overeensstemmelse med Can-

celliets Skrivelse af 15. Junii 182^, er blevet anvend?

til at lade nogle B(5rn fra Guldbringe og Kjose Sysler

og Reikjavig Kj5bstæd opdrage hos retskafne Bonder,

har foreslaaet, at der,J^a Legatets Bestemmelse er at

oprette en Børneskole for bemeldte Sysler, hvori fattige

B6rn fra Distriktet kunne, foruden fri Oplærelse, erholde

tarveligt Ophold, men denne Hensigt, formedelst Om-

stændighederne, og i Særdeleshed da Legatet ei dertil

er tilstrækkeligt, ikke er bleven realiseret,^maa betales

aarlig Skolelcin for endeel Bbrn, der for Legatets Reg-

ning skulle indsættes i en Skole i Reikjavig, hvilken

Skole fcirst i forrige Aar, ved Hr. Stiftamtm.' Medvirk-

ning, er oprettet og senere kommen i god Gang, men

ikke har andre Indtægter end de Skolepenge, som de

skolesogende Borns Forældre aarligeu maae give. Hr.

Stiftamtm. har derhos andraget paa, at det maatte til-

lades Dem, saafremt Skolen ved Aarels Udgang skulde

have nogen Underballance, at maatte udbetale dennes

Beldb af Legatet.

1 Anledning heraf skulde Gancelliet tjenstl. tilmelde

Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. til behagelig Efterretning?

at det saaledes Foreslaaede herved bifaldes indtil videre,

dog at de dertil berettigede B5rn ikke alene nyde Un-

derviisning, men ogsaa Hjælp til deres Nddtcirflighed,

af Legatets indbringende, forinden deraf anvendes Noget

til at dække den ommeldte Skoles Underballance.

Det kgl. Danske Cancellie den 24. Septembr. 183t.

h Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftsovrigheden i Island,

ang. Bestyrelsen af det forrige Landoplysnings-

Selskabs Bogtrykkerie. Khavn den 1. Oktobr.

4
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1831. — Afskrift efter Originalen i Bispe-Årchivet i Island. ISSI.

Oanc. 1. Depart. Brevb. 1831, Nr. 2384 (biank i Brevbogen). Oktbr.

Ved allerhoieste Reskript af 18. April 1827 blev

del iblandt Andet paalagt daværende Stiftamtmand og

D. Hciiærv., at anstille Undersogelse om det kgl. islandske

Landoplysnings - Selskabs Tilstand og Bcslyrelse hid-

indtil, hvad Formue bemeldte Selskab maatte være i

Besiddelse af, og hvad iovrigt maatte tjene til Oplys-

ning om dette Selskab, samt at indsende Forslag onj,

hvilken ny og forbedret Organisation der burde gives ^I;

samme, for yderligere at fremme Selskabets Formaal i

Almindelighed, og i Særdeleshed for al ved dets Bog-

trykkene gavnlig Læsning og Oplysning blandt den is-

landske Almue hensigtsmæssigst kunde udbredes, og

de ncidvendige ReligionsbOger fremdeles holdes i en

for Almuen taalelig Priis.

Efter al kancelliet derefter med Hr. Stil'tamlm.* og

D. Hoiærv/ Skrivelse af 5. Marts 18i28 havde modtaget

en udforlig documenteret Beretning om Landoplysnings-

Selskabet m. m., tillige med det befalede Forslag om
en ny Organisation for samme, har dette Collegium

fllerund. nedlagt en udforlig Beretning om denne Sag

for H. Maj*., hvorunder man har viist, al bemeldte Sel-

skab vel njaa ansees som oplost, men al dog dets '

Eiendele og Helligheder bar, ved Hjælp af det Offent-

liges Beskyttelse, komme Oplysningens Udbredelse paa

Island tilgode.

AllerhOistbemeldte Hans Maj', har derefter under

28. f. M. allern. bifaldet:

1) Ål det maa paalægges Justiliarius i Landsover-

f'etten i Island, Conferentsraad, Dr. juris Magnus Ste-

phensen, al udlevere det de( forrige Landoplysnings-

Selskab i Istand tilhorende Bogtrykkerie med alle dets

Bedskaber, Maten'alier og Beholdninger, samt ude-

staaende Fordringer, saa og de Selskabet ifivrigt til-

horende Eiendele, in specie samtlige det skjenkede

I

i
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183f. Boger, til Sliftsovrigheden, saasnart denne har gjort Ud-

1. Oktbr. veie til at modtage samme, for under dens Bestyrelse

og efter en Plan, der af den bliver at udarbejde og

indsende til nærmere allerhoi. Approbation, at anvendes

til Bedste for gavnlig Oplysnings Udbredelse i Island,

hvorhos Stiftsøvrigheden haver at gjcire Forslag ang.

Maaden, hvorpaa de Politiemesterne efter Forordn, af

27. Septbr. 1799 paaliggende Pligter kunne udOves med

Hensyn til bemeldte Bogtrykkene, dog saaledes, at den

bemyndiges til selv interimistisk at anordne det i saa-

dan Henseende Fornodne, saafremt den seer Leilighed

til, inden Planens endelige Approbation, interimistisk at

sætte Bogtrykkeriet i Gang. — 2) At fornævnte Bog-

trykkene, der bliver at betragte som Landels under

Regjeringens Tilsyn staaende Eiendom, maa nyde godt

af alle de Privilegier og Forlagsrettigheder, som ere

det forrige Landoplysnings-Selskab tilstaaede, eller af

samme erhvervede. — 3) At det maa paalægges Stifts-

ovrigheden hos Gfraad Stephensen at indtale, hvad

denne, efter de Data, som de aflagte Regnskaber og

de Udsættelser, hvortil disse give Anledning, kan an-

tages at blive Selskabet eller den offentlige Indretning,

der træder i sammes Sted, skyldig, in specie hvad han

i Anledning af Udsalget af det Selskabet af Directionen

for Vaisenhuset overladte Oplag af Lærebogen maatte

blive pligtig at tilsvare, men at det dog tilstedes Stifts-

øvrigheden at udsætte Sogsmaalet mod ham, dersom

en passende mindelig Afgjorelse fra hans Side maatte

foreslaaes, hvilket Forslag derefter bliver at indsende

til dette Collegii nærmere Approbation; og — 4) at der

til Anskaflelse af fornodent Locale for Bogtrykkeriet og

de dertil hørende Beholdninger og Boger m. v., samt

til iovrigt at sætte Bogtrykkeriet i Gang, maa af Fondet

ad usus publicos forundes Stiftsøvrigheden, mod Sik-

kerhed i ovennævnte Locale, saavel som i Bogtrykke-

riet og alt sammes og den dermed forbundne Bog-

handels Beholdninger af Papir, Bøger og alt andet
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Tilbehor, en Forstærkning af indti! 1000 Rbd. r. S., 1831.

som i 5 Aar maa henstaae rentefri, men siden skal ' r*^!^"
' 1. Oktbr.

forrentes og afdrages efter den nærmere Bestemmelse,

som i sin Tid derom allern. vil blive givet.

Hvilken allerhcii. Resolution Cancelliet tjensil. skulde

tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. til behaaelig Efter-

retning og derefter fciiende Foranstaltning, med Til-

fciiende, at dette Collogium under D. D. har tilmeldt

den kongl. Direction for Fondet ad usus publicos den

Deel af allerboistbemeldte Resolution, der vedkommer

Samme, med Anmodning om at foranstalte Hr. Stiftamtm.

og D. Hoiærv. bemeldte Sum anviist til Udbetaling af

den islandske Jordebogskasse, naar den, som fornoden

til det allern. bifaldle Oiemeds Opnaaelse, af Dem re-

quireres. — Til Afbetjening og Overveielse under den

Plan, der efter den allerhCi. Resolution bliver at affatte

angaaende Bogtrykkeriets fremtidige Drift, fblger herved

en af det literære Selskabs kjobenhavnske Afdeling

under 22. April 1828 afgiven Betænkning, ligesom og

<ie Documenter tilbagesendes, som findes specificerede

paa den vedlagt9 Fortegnelse. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 1. Oklobr. 1831 K
I

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over i. oktbr.

Island, ang. Skattefrihed for æidre Dimissi, Khavn

1. Oktobr. 1831. — Rentek. Isl. Copiebog 9,

Hr, Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 24.

d. A. tilstillet Kammeret en ForespcSrgsel fra Sys-

selmand Gunnlaugsen i Borgarfjords Syssel, angaaende

hvorvidt en i Sysselet boende Studiosus, der har været

pnvat dimitteret for Aaret 1 826, kan ansees at have samme

3 s. D. Canc. Skriv, til Directionen for Fonden ad usus

publicosj hvorved den samme vedkommende Deel af Re-

solutionen meddeles. Canc. 1. Depart. Brevb. Nr, 2379.

1
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Ret til Fritagelse for at erlægge Kbngetiende, Skat,

Gjafloid og Laugmandstold, som ved Plak. af 22. Marts

1826 er tiistaaet de Sludentere, der forinden Plakatens

Bekjendtgjbrelse ere dimitterede fra Bessestad Skole.

I Anledning heraf skulle vi ikke undkide tjenstligen

at melde Hr. Stiflamtm. til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjorelse for Sysselmand Gunnlaugsen, at uagtet

ikkun de theologiske Sludentere i Island, der ere di-

mitterede fra den lærde Skole sammesteds forinden kgl.

Resol. af ^2. Marts [rett, Febr.) 1826, kunne have Adgang

til ovenmeldte Frilagelse, saa vil dog med Hensyn li!

den efter Hr. Stiftamtm.' Forklaring stedfindende Praxis,

ikke for Kammerets Vedkommende haves Noget imod,

at de privat dimitterede, der hidindtil ikke ere affor-

drede ovennævnte Skatter, og derhos ere dimitterede

forend ovenmeldte allern. Resolution, ligeledes frem-

deles beholde samme Frihed saalænge de ibvrigt dertil

qvalificere sig. — Rentekammeret den I.Oktobr. 1831.

1. Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Sporgsmaa^ene vedkom-

mende Islands Repræsentation i Provindsialstæn-

derne. Khavn den 1. Oktobr. 1831. — Canc. 3.

Pepart Brevb, 1831, Nr. 3234—36.

Da det i Forordn, af 28. Mai d. A., ang. Provind-

sialstænders Indforelse i Danmark, af hvilken Anordniagi

forsynet med Oversættelse i det islandske Sprog, Exetn-

piarer herfra ere oversendte til samtlige Autoriteter i

Island, er befalet, at Island skal særligen repræsenteres

i den ene Forsamling af raadgivende Stænder, har H-

Maj*., efter Gancelliets derom gjorte allerund. Indstilhog,

allern. bifaldet, at Collegiel fra Overovrighederne paa

Island tilveiebringer de Oplysninger, som forelcibigen

ere nodvendige, for at kunne tage under nærmere Over-

veielse, hvorledes der bor forholdes med bemeldte

Lauds Repræsentation i oveunævnle Forsamling.
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I Medfor heraf skulde Canceiliet tjensU. have (Tit.) 1831.

anmodet om, behageligen at meddele Deres Betænk- 1. ^ktbr.

ning, angaaende hvorledes Island bedst kan sæltes i

Stand til at sende Repræsentanter til Stænderforsam-

lingen, hvorved man raaa bemærke, at det, for at spare

Landet de med flere Bepræsenlanlers Sendeise for-

bundne Omkostninger, turde være rettest, at indskrænke

Tallet til een for hvert Amt. Hvad Valgene betræffer, da

kunde der muligen ved Mandtalsthingene udnævnes een

ellerto Valgmænd for hvertSyssel \ og de i Amtet udnævnte

Valgmænd siden træde sammon, for at udvælge en Repræ-

sentant tillige med en Suppleant, i hvilken sidste Valgfor-

samling Amtmanden maatte have Directoriet, ligesom Sys-

selmanden, eller, forsaavidt Reikjavig betrælfer, Byfogden

i den forste. — Tillige maatte det overveies, om det paa

Grund af de locale Omstændigheder kunde tilstedes,

at indsende skriftUge Valgstemmer, hvilket Canceiliet

dog i det Hele ikke finder tilraadeligt. — Videre ville

De behageligen yttre Dem over, hvad der paa Grund

af Islands særdeles Forfatning maatte være at iagttage

med Hensyn til de personlige Egenskaber, og i Sær-

deleshed BeskalFenheden af den Grundbesiddelse, der

maatte være at fordre hos dem, der skulde kunne deel-

tage i Valgene af Valgmænd og Repræsentanter, eller

dertil vælges, og da det er en Selvfølge, at kun Mænd,

*^er bave Færdighed i at tale Dansk, kunne med Nytte

^or Island fundere som Medlemmer af Stænderforsam-

tingen, maatte det tillige tages under Overveielse, om
det, deels formedelst Vanskeligheden af, udenfor Em-
bedsstanden at finde denne Egenskab, deels for at be-

spare Bekostninger, kunde tilstedes, at der til Repræ-
sentanter vælges Mænd, som ere bosatte udenfor Island,

naar Valgmændene havde Tillid til, at Saadanne vilde

vide at varetage Landets Tarv. — Fremdeles imbde-
seer man Deres Yttringer angaaende, hvorvidt det maatte

O (<samt 1 eller 2 for Reikevigs Bythingslaug", tilf. i Skri-

velsen til Stiftamtmanden.
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ansees mest stemmende med Landets Tarv. al de Re-
r

præsentanter, der fra samme maalte indsendes, tage

Ophold her i Landet for den hele Tid, hvorpaa de

vælges, for at kunne overvære de overordentlige Stæn-

derforsamlinger, som muligen kunde udskrives, uden

al Leilighed tillod dertil at indkalde dem fra Island,

eller om det, i Betragtning af de deraf flydende Om-

kostninger, samt da de Island særlig vedkommende

Sager, hvortil icivrigt de islandske Repræsentanters Virk-

somhed ikke vil blive indskrænket, i Almindelighed vil

kunne opsættes til de ordinairo Forsamlinger, maatte

være rettest, alene at lade dem forblive her saalænge

disse Forsamlinger, eller de extraordinaire, hvortil de

kunne blive kaldte, vedvare. — Endelig maatte det

ogsaa overveies, hvilke Reise- og Diælpenge der kunne

blive at udrede til Repræsentanterne (i Anledning af

Valgmoder bor formenlligen ingen saadanne gives), saa

og om, hvorledes Udgifterne bar fordeles, enten paa

hele Landet for samtlige Repræsentanter, som af det

udnævnes, eller amtsviis. — Forbvrigt maa Cancelliet

Ijenstl, have (Tit.) anmodet om, forinden DeyttrerDem

over foranforte Punkter, behageligen angaaende samme

at ville raadfbre Dem med nogle af de mest oplyste

og retskafne Indvaanere i Deres Embeds-Distrikt, end-

ogsaa udenfor Embedsstanden, hvornæst man, saasnarl

som Omstændighederne tillade det, im5deseer Deres

behagelige Betænkning over de ommeldte Gjenstande.

— Det kgl. Danske Cancellie den \, Oktobr. 1831.

1. Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Yester-

Amtet paa Island, ang. den til en ny Udgave

bearbeidede Text af Jonsbok. Khavn den 1. Oktbr.

1831. — Canc. S. Depart. Brevb. 1831, Nr. 3237.

Justitiarius i den islandske Landsoverret, Gfraad,

Dr. juris Stephensen, der paa egen Bekostning agter at

foranstalte et nyt Oplag af den islandske Lovbog, Jons-
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bogen, har i et til Cancelliel indkommet Andragende 1831.

udbedet sig det af ham udarbeidede og dette
*^^^*®*''7''*7)ktbr

gium tilstillede Manuskript til en ny Udgave og Over-

sættelse af bemeldte Lovbog remitteret, tii Afbenyttelse

ved denne Leilighed.

Da imidlertid det omhandlede Manuskript i sin Tid

er tilsendt Hr. Amtm. til Brug ved det Udkast til ea

ny Anordning for Island, som det ved H. Maj*' allerh.

Kesolution af 29. Marts 1826 er overdraget Dem at ud-

arbeide, skulde Gancelliet, forinden man meddeler

Cfraad Stephensen nogen Resolution, ikke undlade

tjenstl. at udbede sig underrettet om, hvorvidt de for

Tiden maatte kunne savne det oftnævnte Arbeide. — .

Det kgl. Danske Cancellie den 1. Oktobr. 1831.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, oktbr.

ang. Tiendepligten til Fattige af Kirke- og Klo-

ster- Jorder. Khavn den 4. Oktobr. 1831. —
Original i Bispearchivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1831, Nr. 2414. Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1831,

S, 384. -

Deres HSiærv. har med behagelig Erklæring af 5.

Mai sidstl. tilstillet delte Collegium et Andragende, hvori

personel Capellan for Valthjofstad Menighed i Norder-

Mule Syssel paa Island, St. Arnesen, forespørger, om
der skal ydes Tiende til de Fattige af Kirke- og Kloster-

jorder m. V.

Efter at Gancelliet i denne Anledning havde cor-

responderet med det kgl. Rentekammer, skulde man

tjenstlig tilmelde D. Hbiærv. lil behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjcirelse, at omendskjondt man maa

antage, at den ommeldte Tiende til de Fattige egent-

ligen burde ydes af Kirkernes Mensalgods, samt af det

Klosterne underliggende ^findergods, saa formener Col-

legiet dog, da denne Jordtiende paa flere Steder maa-

skee aldrig, eller i det mindste ikke i en lang Række
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af Aar er bleven erlagt, at der ikke nu for Tiden er An-

ledning til at give en Beslemnielse imod den i saadan

Henseende gjeldende Praxis, men hellere at lade denne

Sag beroe indtil et nærmere og almindeligt Regulativ,

saavel for Tienden paa Island, som flere af de Landet

paahvilende Ydelser, kunde komme i Stand, og at det

saaledes vil være rigtigst, at der indtil videre forholdes

paa ethvert Sted som hidtil har været Brug, med

mindre Vedkommende hellere i enkelte Tilfælde cinske

Sagen afgjort ved Lands Lov og Ret. — Det kgl. Danske

Cancellie den 4. Oktobr. i831.

Oktbr. Kongelig Confirmation paa Repstyrer Jon

Signrdssous Legat til Fattige i Oefjords Syssel.

Khavn den 14. Oktbr. 1831. — Saavel Confirma-

tionen som Gavebrevet i (paa Dansk og Islandsk) med dets

Tilfbininger er her trykt efter en Udgiverne af Amtmand Hav-

stein veivilligen meddeelt Afskrift. - Kgl. Resol. ang. Confir-

mationens aldeles gratis Meddelelse, med den af Cancelliet

foreslaaede Clausul, samt Giverens Udnævnelse til Dannebrogs-

mand. Gane. 3. Dep. Forest. 1831, Nr. 108. Confirmationen

i Canc. 3. Dep. Registr. 1831—33, 188^—191 (1831, Nr. 541).

Gavebrevet paa Dansk i Uddrag i Coll. Tid. 1831, S. 797—799.

Confirmationen og Gavebrevet i Algreen-Ussings Keskriptsaml.

1831, S. 398 — 400. Kort Beretning om Legatet og Over-

sættelse af Gavebrevet paa Islandsk, meddeelt efter Coll. Tid.

i Sunnanp6st. 1835, S. 84—87.

Vi Frederik den Sjette &c, G. V. Os elskelig Grimur

Johnson, Vor Amtmand over Nord- og Oster-Amtet paa

Vort Land Island, har allerund. indberettet, at Forpagter

og Foiiigelsescommissair Jon Sigurdsson paa Boggvers-

stadir inden Oefjords Syssel har, i den Hensigt, derved

at lægge Grunden lil en Amtsfattigkasse for bemeldte

. Nord- og Oster-Amt, skjænkél endeel al sin Formue

til en saadan Indretning, og bemeldte Vor Amtmand

har der'hos anholdt om Vor allern. Confirmation paa

det af Giveren i denne Anledning under 8. Juli f. A,

oprettede Gavebrev, saaledes lydende:
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j(Jeg underskrevne Jon Sigurdsson, Forpagter af de 1831.

saakaldle Oefjords Syssels Ombudsjorder, boende paa 14. Oktbr.

Bdggversstadér i Svarfaderdal, gjor herved vitterlig^

at jeg har skjænket og givet, ligesom jeg ved delte mit

Gavebrev skjænker og giver fra mig og mine Arvinger,

efter min Dod, til en Fattigkasse for Norder- og Oster-

Amtet, som jeg ensker at Hans kgl. Maj*, allern. maatte

bebage at etablere, eller oprette, en fjerde Deel af mine

efterladte Midler, hvilken ^.k Deel nu belbber til den

Capital 1580 Rbd. r. S., siger Eet Tusinde Fem Hun-

drede og Firsindstyve Rigsbankdaler rede Scilv, med

fcilgende nærmere Bestemmelser og Betingelser:

-I) Denne Donation, som bestandig skal kaldes (^Jon

Sigurdssons Legat til Fattige inden Oefjords Syssel",

skal herefter være uigjenkaldelig fra min Side, men

dog ikke opfyldes forend efter min Dod, saaledes at

jeg nyder Capitalens Frugt og beholder Raadighed der-

over saalænge jeg lever. — 2) Gaven skal efter min

dodelige Afgang beregnes til en fjerde Deel af de

Midler, jeg i denne Verden efterlader, dog saaledes,

at den ikke maa andrage mindre end forbemeldte 1580

Rbd. r. S., men vel mere, dersom min Formue, som

rimeligt er, herefter erholder Tilvæxt. — 3) Gaven skal

forlods udlægges af mit Bo i de sikkresle, beboeligste

og bedste Jorder, som eré underkastede den mindste

Bedærvelse, men det, som muligen kan mangle i Capi-

talen, skal udlægges i Penge af Losorets Auctionssum,

og indsættes til Forrenteise i den kgl. Kasse. — 4) Le-

gatet skal bestandig staae under Amtmanden over

Norder- og Oster - Amts Bestyrelse tillige med Amts-

provsten, dersom en saadan nogensinde bliver beskik-

ket, og skal Amtmanden lade Jordegodset administrere

af en paalidelig Mand, der skal stille Caution for Af-

gifterne, og nyde Ve Deel deraf som Lon for hans

Umage. — 5) Men uagtet Legatet saaledes er henlagt

til Amtsfaltigkassen, og staaer under Amtmandens (og
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1831. Amtsprovstens) Bestyrelse, skal dog alene Oefjords Syssel

14. Oktbr, nyde godt deraf i almindelige Nodstilfælde, saaledes at

Hovedstolens Renter eller Jordernes aarlige Afgifter i

saadanne Tilfælde skal anvendes til Understcittelse for

Sysselets .fattigste og mest nodlidende Repper eller

Boigder/ med Spisevarers IndkjOb i store almindelige

Uaar, naar Folkeddd er at befrygte, alt efter Amtman-

dens (og Amtsprovstens) Bestemmelse og Foranstaltning;

men i gode Aar, og saalænge ingen almindelig Mangel

indtræffer, skal Renterne oplægges til Capilalens For-

ogelse. — 6) Jorderne maae aldrig sælges, eller paa

nogen Maade afhændes, og skal Afgifterne deraf, saa-

længe de ikke udfordres til Ncidlidendes Livs Redning

i Uaar, aarlig indsættes i den kgl. Kasse paa Rente,

indtil de saaledes indsatte Penge have naaet et saadant

' Belc5b, at derfor kan erholdes tilkjiibs en passende

Jord, ^da Amtmanden eller Directionen skal igjen lade

sig dem udbetale og derfor indkjdbe en saadan Eien-

dom, der da lægges til Legatet og administreres som

formeldt. Dog skal det staae i Amtmandens eller Di-

rectionens Magt, at lade de indsatte Penge blive staaende

i Kongens Kasse paa Rente imod Obligation, saafremt

bekvemme Jorder ikke ere at erholde; men det, der

saaledes eengang er bleven Capital, maa ligesaalidet

som Jordegodset i noget Tilfælde rores, hvorimod Hjælp

til Repperne alene skal ydes af de aarlige Renter eller

Afgifter, af hvilket Beldb disse end maatte være. —
7) Omkostningerne paa dette Gavebrevs Thinglæsning,

Vs pGt. Afgift af Jordernes Værdie m. v., er mig eller

mit Stervbo uvedkommende",

I Anledning af denne Begjæring, saavel som i Be-

tragtning af de Os af Vort danske Cancellie allerund^

foredragne Omstændigheder, ville Vi bemeldte Gave-

brev med den af Giveren senere under 9. Juli d. A.

gjorte nærmere Bestemmelse, hvorefter Legatet, saafremt

ingen Amtsprovster vorde beskikkede, skal paa den i

Gavebrevet bestemte Maade staae under Bestyrelse af
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Amtmanden og den nærmeste Herredsprovst, der altid 1831.

er og skal være Provsten i Oefjords Syssel, j alle dets 14. Oktbr.

Ord, Clausuler og Punkter, saaledes som det her findes,

allern. have confirmeret og stadfæstet, ligesom Vi og

herved confirmere og stadfæste samme; dog al det

Bortgivne, saafremt Giveren skulde efterlade sig Livs-

arvinger, i intet Tilfælde maa strække sig til mere end

hans halve Hovedlod. — Forbydende Alle og Enhver

imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at gjore. —
Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjcibenhavn den 14,

Oktobr. 183L

Gjafarbréf.

Eg undirskrifabur Jon Sigur&sson, Forpaktari svo-

nefndra Eyjafj?3r&ar s^slu umbo&sjarba, biiandi å Bcigg-

verst(5bum i Svarfabardal, gjbri liérmec) kunnugt: a& eg

hefi gefi& og skenkt, einsog eg me& J)essu mfnu gjafa-

bréfi skenki og gef fra mer og mfi)um erfi'ngjum eptir

minn dag, til fåtækrasj6bk fyrir Norbur- og Austur-amt,

sem eg 6ska ab Hans koniinglegu Håtign mætti allra-

nå&ugast {)6knast a& stofnsetja e&a upprétta, einn fjårBa

part af minum eptirlålnu fjårmunum, hver einn fj6r&i

parlur nu hleypur uppå J^ann kapital 1580 rbd. r. s.,

segi eitt {)iisund, fimm hundrub og allatiu n'kisbånkadali

i reibu silfri, me& eptirfylgjandi nåkvæmari skilmålum og

åkvorbunum:

i) |>essi donation, sem æfinlega skal nefnast j(J6ns

Sigur&ssonar Legal til Jjurfamanna innanEyjafjarbar syslu",

skal héreptir vera orjiifanleg fra minni hendi, en \y6

ekki uppfyllast fyrri en eptir minn dag, svolei&is, ab

eg nyt åvaxlar og umråba hofu&sl6lsins me&an lifi.
—

2) Gjcifin skal eptir mig lålinn reiknast einn fj6rBi partur

af J)eim fjårmunum eg eptirlæt i J)essum heimi, 1)6 svo-

leibis, ah hiin ekki må hlaupa minoa en åburnefnda

1580 rbd. r. s., en vel meira, ef eigur minar héban

tX. B. 51

h
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4831. ifrå kunna ab vaxa, sem Ifkindi eru til. — 3) Gj5fin

14. Oktbr. skal af bui minu éltakast fyrirfratii i jjeim årei&anlegustu,

byggilegustu og beztu jorbum, sem minnstum skemmdum

geta verKi undirorpnar, en sem kano ab v'anta å

kapitalinn, skal litleggjasl i peningum af auctionssummu

lausafjårins, og innseljast å rentu i k6ngsins kassa. —
4) Legati& skal æti& slanda undir stjérn amtmannsins

yfir Norbur- og Austur-amtinu, åsamt amtspréfasli, skyldi

slikur nokkurnlima verba tilsetlur, oc skal amtmabur

låta jarbagézib abministrera af åreibanlegum manni, sem

skal stilla caulion fyrir inngjoldunum og njéta Ve parts

j)araf i omakslaun. — 5) En ^6 ab legatib svoleibis sé

lagt til amtsfåtækrakassans, og slandi undir slj6rn amt-

manns (og amtspr6fasts), skal J)6 einasla Eyjafjarbar s^sla

njdta g6bs J^araf, i almennum neybartilfellum, a ])ann

hått, ab årsrenlum bofubst6Isins, eba årsafgjaldi jarbanna,

skal Jjå verja til ab koma fatækuslu eba naubstciddustu

hreppum eba sveitum syslunnar til hjalpar meb innkaupi

matarvdru i st6rum almennum harbindum (hallæri), |3egar

liggur vib manndauba, allt eptir amtmanns (og amts-

• pr6fasts) åkvdrbun og rabstcifun; en i g<5bum arum, og

å meban engin almenn neyb ber til, skulu renturnar

upp legejast til viburauka hofubsl61sins. — 6] Jarbirnar

mega aldrei seljast, eba å neinn hatt I6gast, og skal

afgjald J)eirraj å meban ekki j^arf å ab halda til ab

bjarga lifi naubstaddra i hallærum, årlega innsetjast i

J)ann koniinglega kassa å renlu, J)angabtil })eir svoleibis

innsettu peningar eru orbnir svo miklir, ab })arfyrir megi

få passandi jdrb keypta, j^å amtmabur eba direklionin

skal taka J)å ét aptur og kaupa svoddan jbrb, sem J)å

bætist vib legatib og abministrerast einsog åbur er lii-

tekib. |)6 må J)ab vera sett i amtmanns eba direktioa-

arinnar vald, ab låta J)å innsettu peninga
.
standa i

kéngsins kassa å rentu moti obligation, ef ab hentugar

jarbir ekki fåst, en |}ab, sem einusinni er svoleibis orbinn

kapital eba hc)fubsl6II, må ekki heldur en jarbagåzib i

nokkru tilfelli hrærast, hvaråm(iU hjalp til hreppanna
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einasta skal veitast af ]ye\m årlegu renlum e&a afgjaldi, 183^.

hvab sem ^eiia afgjald eba rentur hlaupa. — 7) Kostn- 14. Oktbr.

afeur uppå l}ingIysiDgu gjafabréfs J^essa, procento-

afgift af jar&anna werhi m. v., er mer e&a minu sterfbdi,

évi&komandi.

pelia mitt gjafabréf, sem, J)ar eg ekki mi å bom
efeur lifserffngja, og er nii å 70*' aldurs åri, eptir J6ns-

békar arfatiikum xxvm. kapftula og N. L. 5— 4— 14,

ekki Jiarf koniinglegrar staSfestingar vib, og sem må

t)fnglysast ån j^ess J)arlil ab fyrirkalla mig, hefi eg meb

eigin hendi undirskrifab og innsiglab i undirskrifabra

votta, nefnilega Hr. studiosi Ghrisljans Christjanssonar

og Hr. studiosi Halldérs Krdyers vJburvist, einsog eg

Hka seinna skal gångasl vib minni undirskript fyrir No-

tarius publicus, ef {)ess ]pykir vib })urfa.

Staddur å Frederiksgåfu pann 8. Juli 1830,

J6n Sigurbsson.

Sem vitundarvottar (L. S.)

Chr. Ghristjansson. H. Krciyer.

Herved bevidner undertegnede Notarius publicus

for Oefjords Syssel, at under af mig — efter Amtsordre

af i 6. Juli næstledens — den 6. f. M. forelagen No-

tarial - Forretning i nærværende Gavebrevs Udsteders

Bopæl, i Nærværelse af Vidnerne Einar Oddsson og

Benjamin Asmundsson, Bonder af Hrappstad: da han,

Forpagter og Forligelsescommissair Jon Sigurbsson, i

nysnævnte Vidners Paahor erklærede: ^^at dette Gave-

brev var af ham egenhændig underskrevet frivilligen

og med beraad Hu" — saa og: ^^at sin Villie var den

samme som Brevet (der for ham oplæstes) inde-

holder"; paa hvilken Tilførsel i Protokollen umiddelbar

fcilger Notarii og hans deri medunderskrevne Vidners

Bekræftelse for: ,,at foranforte J6n Siaurbssons Tilslaaelse

og Villies-Erklæring er af ham given i sund Tilstand og

ved Fornuftens fulde Brug".

61*



804 Kgl. Confirm. paa Legat til Fattige.

1831. Saadant altesteres herved af mig at være af Pro-

14. Oktbr. tokollen rigtig uddraget.
'
"""''"^

Grund den 7. Septembr. t830.

Briem.

(L. S.)

Jafnvel J}6 eg, i framanskrifu&ugjafabréfi, hafiåkvar&ab,

at mitt Legat skuli sljérnast af amtmanninum yfir Norbur-

og Austur-amti og amtspréf asti (af ^vi mer var

kunnugt, a& fyrlr nokkrum arum hefir verib gj(5rt forslag

etur frumvarp um skikkun amlspr6fasta hér i landi, og

af J}vi eg me& fleiri Islendingum ålit slika rå&stofun

mikib nytsama og jafnvel nau?)synlega, åme&an ekki er

nema eitt stipti i landinu), er })6 min donation engan-

veginn bundin \ib nefnda akv5r&un, hvaråméti eg hér-

meb, 1 anledning af kanseilibréfi til amtsins af 26. April

J).
å. erklera, ab mlnn vili er: a& ef amtsprofastar ekki

tilsetjast, skal milt Legalum standa undir slj6rn amt-

mannsins asaml næsta hérabsprofasti, sem ætiB er og

skal vera préfasturinn i Eyjafjar&ar syslu, å J^ann hått

sem gjafabréfib fyrirsegir.

{)essa mfna erkleringu hefi eg meS eigin hendi

undirskrifab, og forsiglab meh minu signeti, i vi&urvist

amtmannsins yfir Nor&ur- og Austur-arati, Gdms Johns-

sons, og hans konlérista A. Sæmundssonar.

Sladdur å Frederiksgåfu pann 9. Juli 1831.

J6n SigurBsson.

(L S.}

At Forpagter J6n Sigur&sson i vor Overværelse har

egenhændig underskrevet og forseglet forestaaende Er-

klæring i en Tiisland, i hvilken
,
han var sin Fornuft

fuldkommen mæglig, aliestere vi herved.

Frederiksgave ut supra.

Johnsson, A. Sæmundsen.

Amtmand.
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Additionel-Abt til de mellem Danmark og Rus- ^^^i.

land bestaaende Traktater. Khavn den 14. Oktbr.

1831. — Denne Traktats Indhold gaaer navnlig ud paa

at regulere Handelsforbindelserne mellem Danmark og Her- .

tugdtimmerne Slesvig og Holstein paa den ene, og Storfyrsten-

dømmet Finland saavel som Hertugdømmet Curland paa den

anden Side. — Dansk: Original-Aftryk hos Schultz. 4 BL

i 4*°. Schou XX, 359-361, foran Forordningerne for 1832,

derimod ikke i Qvart-Saml. af Forordningerne. — Fransk:

Åcte additionnel aux traités existans entre le Danemarc et la

Russie. Original-Aftryk hos Schultz, Hgeledes 4 Bl. i 4**.

Kongelig Resolution ang. Udredelsen af Ud- 26. oktbr.

gifterne ved de for Island bestemte Anordningers

Udgivelse i det islandske Sprog. Khavn den

26. Oktobr. 1831. — I Rentekammerets Forestilling

18. Oktbr. bemærkes, at ved kgl. Resol. ]J. Juli ISOOvardet

overdraget den istandske Landsoverrets Medlemmer at besbrge

de for Island gjeldende Anordninger oversatte og trykte, og

ved Canc. Skriv. 14. Mai 1803 at bestemme Valget af de An-

ordninger, der saaledes skulde oversættes og trykkes. Retten

havde saaledes ialt udgivet en Samling, bestaaende af 268

Sider i 8"*., men ligesom de fbrste 128 Sider nu vare blevne

saa sjeldne, at det ikke havde været muligt for Stiftamtmanden

at forskaffe Rentekammeret et Exemplar deraf, saaledes havde

man bemærket, deels at i denne Samling vare optagne ad-

skillige Anordninger, der ikke vedkomme Island, men paa den

anden Side kun de Coltegial-Skrivelscr, som vare afgaaede til

Rettens Justitiarius, deels at Samlingen var forsynet med for-

skjellige tildeels fortolkende Bemærkninger, som ikke fandtes

at være passende anbragte i en Samling af Anordninger. Da
derhos Cancelliet, ifblge den dette Collegium ved kgl. Resol.

6. Juni 1821 givne Bemyndigelse, havde givet Bestemmelse om,

siden 1820, hvilke almindelige Anordninger der tillige skulde

gjelde for Island, var der af Stiftamtmanden i Island andraget

paa, at den ovenmeldte af Landsoverretten besbrgede Samling

skulde blive standset, og at en anden Foranstaltning til disse

Anordningers Bekjendtgjbrelse maatte bhve truffen.

Cancelliet havde erklæret sig enigt med Stiftamtmanden,

og foreslaaet: „1] at de Anordninger, der udkomme specielt

I
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1831. for Island, saavel som de almindelige Anordninger for Dan-

26. Oktbr, mark, ved hvis Sanction det umiddelbart bestemmes, at de

' * ogsaa skulde gjelde for Island, strax besorges oversatte og

trykte i det islandske Sprog her i Staden, og derefter udgives

saaledesj at den islandske Oversættelse stilles ved Siden af

den danske Text; og — 2) at de Anordninger, der udkomme

i Lbbet af et Aar for Danmark, uden særligt Hensyn til Is-

land, men der dog enten ligefrem eller med visse Modifica-

• tioner kunne anvendes paa sidstnævnte Sted, efter forudgaaen

i Brevvexling med vedkommende Overøvrigheder og Collegier,

behandles under Eet og i en fælles Anordning, hvis Gjenstand

kunde betegnes som: (Forordning, der udvider adskillige i

Aarel N. N. for Danmark udkomne Anordninger til Island',

hvilken Forordning da kunde oversættes i det islandske Sprog,

og udgives paa samme Maade, som ovenfor er anfort med

Hensyn til de for Island specielt udkommende Lovbud". —
CanceUiet havde bemærket, at Professor, Geheime- Archivar

Finn Magnussen havde erklæret sig villig til at besorge Over-

sættelsen, og at Begyndelsen med Hensyn til de udvidede For-

ordninger skulde gjSres med de i Aaret 1827 udkomne almin-

delige Lovbud, hvorimod Landsoverretten mentes at kunne

besGrge de foregaaende efter en fra Cancelliet forventet Under-

retning.

Med Hensyn til Udgifterne havde Cancelliet bemærket, at

der ikke paa dets Normalreglement fandtes nogen Sum anslaaet

til Islands Justitsvæsen, og at det ibvrigt ingen Ressourcer

havde til at dække de hertil fomtidne Udgifter. Det fandt

ogsaa, at den islandske Justitskasse var den nærmeste til at

betale disse Udgifter, da den ved kgl. Resol. 27. April 1822

var bestemt til at udrede lignende Udgifter. Stiftamtmanden

var ogsaa enig heri, men bemærkede, at denne Kasse ikke

formaaede at udrede de allerede i denne Henseende paadragne

Udgifter, 135 Rbd. 75 Sk. r. S. og 24 Rbd, 50 Sk. S. og T.,

der vare udredede forskudsviis af Jordebogskassén. Justits-

kassens Beholdning ved Udgangen af 1828 var kun 135 Rbd.

87 Sk. r. S., foruden Restancer til Belt3b 47 Rbd. 91 Sk. S.

og T. — Det foreslaaes derfor, at Jordebogskassén definitivt

udreder disse Udgifter, samt hvad der videre medgaaer til

Udgivelsen af Anordningerne m. v. til 1. Januar 1827, som

Landsoverretten skulde bescirge. — Rentek. Relat. et Resol.

Prot. 1831 D, Nr. 413.

4
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Vi tillade allern., deels at indbemeldte for Trykning 1831.

af adskillige ifolge allerhoi. Resolution af ll.Juli 1^00''^^''^^

ved Medlemmerne af Landsoverretten for Island i det

islandske Sprog oversatte Anordninger forskudsviis af

Jordebogskassen sammesleds udbetalte Summer, 135

Rbd. 75 Sk. r. S. og 24 Rbd. 50 Sk. S. og T., fdres

li! formelig Udgift for bemeldte Kasse, deels at de Ud-

gifter, der muligen endnu ville medgaae til Udgivelsen

i det islandske Sprog af de Anordninger for Tidsrum-

met til 1. Januar 1827, som hidtil ikke maatte være

besørgede oversatte, skjcindt de ere udvidede til at

gjelde for Island, udredes af samme Kasse. Og finder

det derhos Vort allerhoieste Bifald, at Udgifterne ved

Oversætteisen i det islandske Sprog og Trykningen af

de Anordninger, der for den følgende Tid, fra 1. Januar

1827, udkomme for eller gjOres gjeldende med Hensyn

til Island, afholdes af den islandske Justilskasse. —
Kjabenhavn den 2(). Oktobr. 1831 \

Gancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. s. Novbr.

Justering af Vægt og Maal i Island. Khavn den

5. Novembr. 1831'^ — Canc. 3. Depart. Brevb. 1831,

Nr. 3582.

I Anledning af det herhos tilbagefcilgende Andra-

gende med Bilag, hvori Stiftamtmanden over Island,

ved at indberette, at den constituerede Landfoged sam-

mesteds, Krigsassessor Ulstrup, har seet sig nodsaget

til, uagtet Forbudet i For. 18, Juni 1784 §6, at justere

nogle Lodder for en af de Handlende i Reikevig, an-

drager paa, at enten et Qvantum af justerede Maal og

') denne Resolution er comrauniceret Stiftamtmanden over

Island, L. A. de Krieger, ved Rentek. Skriv, af 12. Novbr.

183rClsl. Copieb. 9, Nr. 173), samt ligeledes Cancelliet

ved Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 174).

') Rentek. Skriv. 18. Febr. 1832.

I



808 Canc. Skriv. ang. Maal og Vægt.

1831. Vægt maatte foranstalles opsendte til Island (il Forhand-

^"^^^^^^ ling i nitidende Tilfælde, eller al Landfogden maa til-

lades at justere al Slags Maal og Vægt, har det kongl.

Rentekammer i behagelig Skrivelse af 17. Seplombr.

sidsti. forlangt Cancelliets Betænkning meddeelt.

Efter desangaaende at have brevvexlet med Kjø-

benhavns Magistrat, maa Gancelliet, ved at fremsende

vedlagte fra denne Ovrighed modtagne Erklæring, tjenstl,

henstille til velbemeldle Rentekammer, at der paa den

af Magistraten foreslaaede Maade maatte drages Omsorg

for, at et tilstrækkeligt Qvantum af Maal og Vægt af-

. sendes til Island, til Brug og Forhandhng paa vedkom-

mende Steder. — Det kongl. Danske Cancellie den 5.

Novbr. 1831.

u.Novbr, Plakat angaaende nærniere Bestemmelser for

Cluarantaine - Tiderne i Anledning af Cholera.

Khavn den 14. Novembr. 1831. — Denne „Plakat,

som indeholder nærmere Bestemmelser for Quarantaine-Tiderne

i de Tilfælde, hvor Quarantainen foranlediges ved den for

Tiden i adskillige europæiske Lande herskende Cholera- Syg-

dom", er publiceret ved Landsoverretten i Island den 5. Mai

1832, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1832. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXII, .319^—320(1831, Nr. 802].

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1831, S. 852—853.

Qvart-Forr for 1831, S. 152—154; Schou XX, 335-336.

15. Novbr. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forslag om Thingsognes Combination i Norder-

Mnla Syssel. Khavn den 15. Novbr. 1831 ^ —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1831, Nr. 3760.

Ved at tilstille Gancelliet den herhos tilbagefcilgende

Skrivelse med Bilage, hvori Amtmanden over Nord- og

Osler-Åmtet paa Island andrager paa, al nogle Thiug-

Rentek. Skriv. 18. Febr. 1832.
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sogne i Nordermule Syssel maatte vorde combinerede, 1831.

m. V., har det kgl. Rentekammer i behageliii Skrivelse 15. Novbr.

af 10. f. M. begjært sig Cancelliets Tanker over denne

Sag meddeelte,

Foreliibigen tillader Caricelliet sig at bemærke, at

der, af de i det ovennævnte Andragende omhandlede

Combinationer, formentlig for Tiden ikkun kunde blive

SporgsmaaJ om Foreningen af VaJlbiofstad og Aas Sogne,

thi den af Sysselmand Melsted foreslaaede Forbindelse

af Dvergasteins og Desjarmyre Thingsogne er senere

af ham frafaldet, og hvad Foreningen af Vapnefjords og

Skeggeslads Distrikter angaaer, da maa Cancelliet holde

for, at Afgjdrelsen heraf i al Fald b'6r stilles i Bero,

indtil de af Amtmanden i hans ovennævnte Skrivelse

omhandlede Hindringer, der for Tiden existere mod en

saadan Forbindelse, ere hævede.

Hvad nu den. forstnævnte Forbindelse af Valthiof-

stad og Aas Thingsogne angaaer, da kunde der vel,

med Hensyn til hvad vedkommende Sysselmand og

Amtmanden have oplyst, angaaende Distrikternes Om-

fang og de locale Forhold, ikke synes at være noget

Væsentligt til Hinder for Foreningen, saafremt Sporgs-

maalet ikkun skulde afgjdres med Hensyn paa Thing-

reisernes Længde og Besværlighed for Beboerne, thi i

denne Henseende vilde Forandringens Indflydelse vel

kun i det Hele taget blive ubetydelig; men da Be-

boerne af Aas Sogn have modsat sig Forslagets Iværk-

sættelse, maa Cancelliet dog finde det betænkeligt at

tilraade dets Approbation, da den nærmeste Folge deraf

vilde blive, at de udsættes for Udgifter paa Deellagelse

i Opforeisen af et nyt Thinghuus, som de, i det mindste

for Oieblikket, imedens de, efter Overeenskomst med
den nuværende Sognepræst for Aas Menighed, kunne

have Thingstue hos denne, kunne forskaanes for, og

som muligen, ved dennes ForQytteJse, kunne undgaaes

ved en lignende Overeenskomst med hans Eftermand,

I saa Tilfælde synes der, med Hensyn til den paa-
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1831. gjeldende Sysselmands Bekvemmelighed, ikke at vsere

15. Novbr. synderlig Anledning lil at gjore nogen Forandring'?

deels vilde nemlig hvad der for ham ved den fore-

slaaede Forbindelse kunde bespares i Reiser, ikke blive

betydeligt, deels have Bf5nderne fra Aas Sogn, som

Sysselmand Melsteds Erklæring af 11. Novbr. f. A. er-

fares, i de tre sidste Aar efter hans Anmodning godvil-

ligen modt paa det til Thingsted for det combinerede

Distrikt foreslaaede Arnhei&arsto&um, og en saadan Vil-

lighed tcir vel Sysselmanden, naar han finder det be-

kvemmere for sig, fremdeles kunne gjcire Regning pa^*

Først naar der i selve Aas Sogn skulde opstaae nogen

Forlegenhed for et passende Thingsted, vilde der vsere

Anledning lil at tage den foreslaaede Combination under

nærmere Overveieise, men Amtet burde da formentlig

f5rst indsende et detailleret Overslag angaaende de Offl-

kostninger, der maalle calculeres til Opforeisen af et

nyt Thinghuus, saavel som en Plan til disses Ligning

paa de samlede Distrikters Beboere.

Ligesom Cancelliet finder, at der ikke er tilstrsek-

kelig Grund til at bifalde Forslaget med Hensyn til det

anfOrte specielle Tilfælde, saaledes kan man ei heller

ansee det tilraadeligt, at Amtmanden erholdt en almin-

delig Bemyndigelse til at lade iværksætte saadanne

Jurisdiclions-Forandringer, som han maalte ansee nod-

vendige eller passende. Det er uden Tvivl til Almuens

Bekvemmelighed, og stemmende med dens Onsker, a^

Thinglaugene ere smaae, og med Hensyn til de ordi-

naire eller Skalte-Mandlalsthing kan det heller ikke være

iiogen synderlig Byrde, enten for Sysselmanden eller

det Offentlige, at han faaer nogle flere Thing al befare,

hvoraf hvert især da igjen hurtigere er bragt til Ende,

og Almuen fritages for at overnatte ved Thingstedet af

Mangel paa at kunne blive expederet den Dag de komme.

Derimod kunde det maaskee være gavnligt, om der li*

Ex(raretter kunde gjcires en anden Distrikts-Inddeling,

hvorved flere af de nuværende smaae Thinglaugs Ind-
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vaanere kunde samles, hvilket og vilde have Analogie 1831.

i For. 5. Mai 1797 for Norge. Men da det forineentlig, 15. Novbr.

efter de paa Island stedfindende locale Forhold, vilde

være urigtigt, at bestemme saadanne Maanedsthing, som

bemeldte Forordning fastsalte for Norge, vilde der dog'

ved Distrikternes Forøgelse for Rets-Sagerne ikke være

meget at vinde, thi Forkortelse af Reiserne for Syssel-

manden vilde kun tilveiebringes ved Reisernes For-

længelse for de Thingsdgende, og den Omstændighed,

at flere Vidner eller Andre, som skulde kaldes i en

Sag, da kunde kaldes til samme Dag og Thingsted,

vilde uden Tvivl kun være en sjelden indtræffende

Fordeel, især da Beboerne vel ikke i Almindelighed

undslaae sig for at mode ved et Nabo-Thingsted. Det

synes derfor rettest, at det ogsaa i denne Henseende

har sit Forblivende ved den bestaaende Indretning.

Men skulde, Alt Foranforte uagtet. Omstændig-

hederne i enkelte Tilfælde indeholde overvejende Grunde

til Forandringer i de bestaaende Forhold, synes det dog

ei at være nogen N5dvendighed at overlade dette

alene til Amtmandens Afgjcirelse, da denne ikke vil

kunne være saa presserende, at han ikke forinden

skulde kunne indstille Sagen til hoiere Approbation,

idet han oplyste hvad der maatte tale for en saadan

Forandring, og derhos fremsendte Overslag over de

dertil medgaaende Omkostningers Stcirrelse.

Hvad Byrden ved Thinghusenes Vedligeholdelse

angaaer, da vil denne vel, saaledes som det kongelige

Rentekammer har bemærket, formindskes i Forhold

til ForOgelsen af Gontribuenternes Antal; men man

maa dog herved bemærke, at det paa den anden

Side vistnok vilde være trykkende for Beboerne i de

Thingsogne, der allerede have forsvarlige Thinghuse,

om de paa Grund af flere slige Sognes Combination

skulde deeltage i Opfcirelsen af nye Bygninger, hvor-

ved intet synderlig vandtes, uden en Bekvemmelighed,

hvortil der ordentligviis i Island tages mindre Hensyn
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4831. end paa de fleste andre Steder, og for hvilken man

altsaa ogsaa der muligt vilde opofTre mindre. — Det

kgi. Danske Cancellie den 15. Novbr. 1831.

26. Novbr. Kongelig Resolution ang. den islandske Jorde-

bogskasses Balance. Khavn den 26. Novembr.

1831. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1831 D, Nr. 440.

Vi bifalde allern., al det Tilskud, som i Aarene

1828, 1829 og 1830 er afgivet fra Finantskassen til

den islandske Jordebogskasse, maa passere til Udgift

for forslnævnle Kasse. — Lieeledes ville Vi allernaad.

have tilladt, at det Belob, der i Normal -Reglementet

for Finantskassen er opfort som Gager til Overøvrig-

hederne paa Island, for Fremtiden maa udgaae af de

under Vort Rentekammers Ressort hbrende Gager, o8

derimod opfcires som et aarligt Tilskud til den islandske

Jordebogskasse; hvorom Kammeret har at meddele Fi-

nantsdeputationen det Forocidne; og vil Rentekammeret

iovrigt, naar nogle flere Aar ere forløbne, i
hvilke

de fornødne Sammenligninger mellem bemeldte Jorde-

bogskasses Indtægter og Udgifter ville være at anstilleT

i Henhold til Vor allerhoi. Resolution af 24. Mai d. A-^

have at nedlægge nærmere allerund. Forslag til,
hvt)r-

ledes Jordebogskassens Indtægter kunne være at for-

bedre saaledes, at de derpaa hvilende Udgifter af samme

kunde afholdes, eller hvorledes et islandsk Fond i

benhavn kan være at oprette til at supplere Jordebo;^s-

kassens Deficit. — Kjcibenhavn den 21). Novembr. I*^**^'-

2. Decbr. Resklipt til Amtmanden over Vester -Amtet,

ang. Eftergivelse af Horstraf imod Boder til fit

Hospital. Khavn den 2. Decembr. 1831.

Canc. 3. Dep. Registr. 1831-1833, 221 ilSSl, Nr. 623).

Frederik den Sjette &c. V. G. Os er af Vort Danske

Cancellie allerunderd. foredragen en allerund. indgivet
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Ansøgning, hvori Gisle Johnsen af Kaldarbakke i Hnappe- 1831.

t^als Syssel, under det dig allern. anbetroede Amt,
3^"^2'''2iecbr

holder om at fritages for den Straf, hvortil han for tredie

Gang begaaet Hoer med Fruentimmeret Gudrun Gud-

Qiundsdalter har gjort sig skyldig.

Efter at have taget denne Sag, tillige med de Os

9f Vort Danske Cancellie ailerund. foredragne Omstæn-

digheder, i allerhSieste Overveielse, give Vi dig hermed

^ilkjende, at Vi allern. tillade, at bemeldte Gisle Johnsen

^f'ilages for at sættes under Tiltale i Anledning af den

9f ham tredie Gang begaaede Horsbrode, imod at han

erlægger en Mulkt af 12 Rbd. r. S. til Hallbjarnarc5res

hospital. — Derefter du dig allerund. haver at rette &c.

^jtibenhavn den 2. Decembr. 1831,

Cancellie-Skrivelse til stiftamtmanden og Bi- s. Oecbr

skoppen over Island, ang. Modification i Tiendes

EHeeggelse af nogle Jorder i Skagafj ords Syssel.

Khavn den 3. Decbr. 1831. — Original i Bispe-Ar-

'^hivet i Island. - Canc. 1. Depart. Brevb. 1831, Nr. 2960.

Efter at have modtaget Hr. Stiftamtm.' og Deres

Hciiærv." behagelige Betænkning af 13. Septbr. sidsti.

^v^r den Dem ved dette Gollegii Skrivelse af 14. Juni

^eestforhen tilstillede Ansogning, hvori 19 Bønder i

^y^»ngstade Rep i Skagefjords Syssel anholde om Efter-

Sivelse af den Betaling for Tienden af deres Gaarde,

som fra 1817 til 1828 er bleven erlagt for lidet, for-

^^delst en af forhenværende Sysselmand Espolin ulov-

^aessigen iværksat Nedsættelse af disse Gaardes Dyr-

^^^h hvilken Ansøgning det kgl. Rentekammer har til-

s^^Het dette Gollegium til Afgjorelse, forsaavidt augaaer

Deel af bemeldte Tiender, som vilde tilfalde Kirke,

^i'æst og Fattige, skulde man tjenstl. tilmelde Dem til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, at

^^"^ fra Gancelliets Side ikke haves Noget imod det

^^scigte at erindre, men al Tienderne fra 1828 af og
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1831. fremdeles vedblive at ydes efter Jordernes ansatte Dyr-

3 DecbT
^^'^ * Jordebogen af 1760. — Det kgl. Danske Cancellie

den 3. Decembr. 1831 \

6. Decbr. Cancellie • Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. aarlige Indberetninger om criminelle Sagers

Fremme. Khavn den 6. Decembr. 1831. —
Dette Circulaire synes ogsaa at have været sendt til Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island. — Canc. 2. Depart. Brevb.

1831, Nr. 4317—4328; Canc. 3. Dep. Brevb. 1831, Nr. 4037-

4074. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1831, S. 439—440.

Det er blevet paatænkt, i Forbindelse med de

schematiske Oversigter, som aarligen herfra forfattes

over Sager augaaende Forbrydelser og Straffe, der '

Aarets Liib ere blevne behandlede ved de ordinaire

civile Retter i Danmark, tillige at meddele generisk

Oplysning om, i hvor lang Tid saadanne Sager have

været under Behandling. Da imidlertid adskillige hertil

indkommende Beretninger ikke indeholde tilslreekkelig^

Data i fornævnte Henseende, saa skulde man herved

Ijenstl. anmode (Tit.) om, at paalægge samtlige Dommere

i Deres Distrikt, herefter i Henseende til hver enkelt

Sag nbiagtigen at indberette, naar Forhor er begynd^»

') s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, indeholdende Under-

retning om det Stiftsøvrigheden i Island givne Svar.

Canc. 1. Depart. Brevb. sst. — Med Hensyn til Konge-

tienden, hvis Restance fra 1817 til 1828 ifcilge Sysselman

Laurus Thorarensens Beregning udgjorde 69975 Fisk, ^

det af Rentekammeret i Skriv, til Amtmanden i Nord- og

Oster-Amtet Grimur Johnsson 21, Mai 1831, paa forvente

allern. Approbation tilladt, i Betragtning af de af Aint

manden forklarede særdeles Omstændigheder, atbeme

Restance maa eftergives, ..hvorimod Tienden for 1828 og

den ftilgende Tid bliver at beregne og erlægge etter

rette Dyrhed, hvortil Jordeiendommene i
Jordebogen

1760 ere ansatte". - Rentek. Isl. Copieb. 8, Nr. 868.
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'^aar Action er bleven beordret ognaarDomved Under- 1831.

letten er bleven afsagt, samt endelis naar enten denne '^T^'Tr^T^^ ^ ^ 6. Decbr.
^Uer den ved hSiere Ret afsagte endelige Dom, eller

den muligen afgivne allerhoieste Resolution, er bleven

fuldbyrdet. Idvrigt blive dog de Sager, bvori vel For-

hor er begyndt i LObet af eet Aar, men ikke Action

t>eordret, ikke at optage paa Fortegnelsen for hiint Aar,

^en bliver forst at omhandle i Fortegnelsen for det

ftilgende Aar, forsaavidt Actionsordre bliver udstedt. —
'^^t kgl. Danske Cancellie den 6. Decembr. 1831.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over lo. Decbr.

Island^ ang. Indretningen af de aarlige oeconomiske

Tabeller. Khavn den 10. Decembr. 1831. —
^entek. IsL Copieb. 9, Nr. 214.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 10, Mai

A. underrettet Kammeret om, at Aarsagen til den

^orskjellige Angivelse af beboede Gaarde, i Tabellerne

^^er S(3nder-Amtets oeconomiske Tilstand, tiideels reiser
'

fra, al vedkommende Repstyrere snarl henregne

t^eboede Hjaleier, Græshuse og Tomlhuse til Gaardene,

snart ikke. For at hæve denne Uovereensstemmelse,

^^""eslaaer De derfor i Fremtiden at indrette tvende

^iibrikker i Tabellen, nemlig een for beboede hele

^^arde, og een for ovennævnte Hjaleier og Huse.

At Kammeret bifalder dette Hr. Stiftamtm.' For-

skulle vi ikke undlade tjenslligen at melde Dem
^il behagelig Efterretning og videre friende Foranstalt-

^^H^ — Rentekammeret' den 10. Decembr, 1831.

Directionen for Universitetet og de lærde lo. Decbr.

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet ved

Universitetet, ang. Bevilgelsen af Regents og Com-

^^aitet til en i Island fodt Student. Khavn den
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1831. 10. Decembr. 1831. — Univers. Direct. Brevb. 1831,

To^^cbT -A-lgreen-Ussings Reskriptsamling 1831, S. 444.

1 Anledning af den ved det theologiske Fakultets

Skrivelse af 9. f. M. indsendte Ansognina fra Student

Knud Peter Knudsen, som er f5dt i Island og i inde-

værende Aar, dimitteret fra Ribe Catbedralskole, hav

underkastet sig Examen Artium, vil Directionen, i Be-

tragtning af Omstændighederne, have bevilget, at han

maa nyde godt af det islandske Studerende ved Coni-

munitets-Fundals af 25. Junii 1777 § 19 og Reglement

af 30. Julii 1818 § 4 tillagt Privilegium, umiddelbart

efter Examen Artium at erholde Plads paa Regentsen

og Gommunilets-Stipendiets nederste Grad. Derimod

finder Directionen ikke Anledning til at bevilge ham

dobbelt Portion af dette Stipendiun^.

Dette meldes tjenstl. det theologiske Fakultet til

behagelig Underretning, og til videre Bekjendtgjbrelse

og Foranstaltning. — Den kgl. Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler den 10. Decembr, 1831.

21. Decbr, Forordning ang. Udvidelse til Island af nogle

i 1827 udkomne Anordninger, Khavn den 21-

Decembr. 1831. — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 5. Mai 1832, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1832. — Canc. 3. Dep. Registr. 1831 — 1833, 233 C1831,

Nr. 662). Original - Aftryk (paa Dansk og Islandsk) hos

Schultz, 30 Sider i A^'>. Colleg. Tid. for 1832, S. 257-276

Cmed Motiver' og Anmærkninger) j Schou XX, 361—368 foran

O De i Collegial-Tidenden tilfaiede Motiver for denne For-

ordning indeholde for stOrste Delen de i Canc. Skriv. 25.

Juni 1831 fremsatte Bemærkninger. Med Hensyn til den

hidtilværende islandske Lovgivningsmaade og den nu ind-

trædende Forandring bemærkes:

(,Naar saaledes særegne Forordninger redigeres for

Island, hvori det for dette Land Overflødige, der ofte ud-

gjijr en betydelig Deel af den danske Anordning, aldeles
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Forordningerne fra 1832, derimod findes denne Forordning ikke 1831.

optaget i Qvart-Samlingen. P. Pétursson Hist. Eccl. Island., 21. Decbr,

S. 261—268. — Islandsk: med det danske Original -Aftryk

(see ovenfor); Uddrag i Sunnanpést. 1835, S. 59 - 61.

Forordning, der udvider adskillige i Aaret 1827

for Danmark udkomne almindelige Anordninger til Is-

land, med de i saa Henseende forncidne Forandringer

og nærmere Bestemmelser.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, ligesom Vi i

ue senere Aar, ved Reskripter til vedkommende Ovrig-

heder, have Tid efter anden bestemt, hvilke af de efter-

haanden for Konii^eriget Danmark udkomne almindelige

Anordninger der enten med elieruden Forandring skulde

gj(3res gjaldende for Vorl Land Island, saaledes have

Vi for Fremtiden beslutlel i Almindelighed at kundgjbre

Vor allern. Villie desangaaende ved Forordninger, der

saavel i det danske som i det islandske Sprog kund-

gjdres ved Trykken. Vi ville derfor, i Fortsættelse af

hvad Vi hidtil have befalet med Hensyn til de ældre

Anordninger, herved allern. tilkje/idegive hvad Vi af Vore

i Aaret 1827 for Vort Rige Danmark "udgivne almindelige

Anordninger have, efter indhentede locale Oplysninger,

fundet det hensigtsmæssigt at foreskrive for Island.

udelades, og derimod de bvrige Bestemmelser med de

tbrnEidne Modificationer udtrykkelig anffires i den Skik-

kelse, hvori de skulle gjelde for Island, saa vil en saadan

Anordning være mere fattelig for Indvaanerne, end en

Fojordning for Danmark, hvoraf enkelte Paragraplier ere

aldeles anvendelige, andre uanvendelige og atter andre

anvendelige med denne eller hiin bestemte Modification.

Efter den hidtil brugte Methode var hver enkelt Anordning

ikke Lov for Island uden i Forbindelse med det allerh.

Reskript, der viser^ hvorvidt den der er gjeldende, og

dette Reskript har saaledes været den egentlige Lov for

bemeldte Land, hvortil de særlig trykte Anordninger kun

ere Bilage".

IX. B. 52
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4831. Thi byde og befale Vi i foranfSrte Henseende som

21. Decbr. fciJger;

I. Angaaende Udvidelse af visse Paragrapher af Vor

Forordning for Danmark af 23. Marts iS'^l, indeholdende

Bemyndigelse for Ovrighederne til at afgjore adshilligB

Sager, der forhenhehovede Afgjorelse i Cancelliet.— 1) For-

uden de kgl. Bevillinger og Expeditioner, der i Over-

eensstemmelse med Forordn, af 23. Mai 1800, tredie

Afdelingj ere belroede Amtmændene, for af disse Ov-

righeder at overleveres til Vedkommende, skulle Amt-

mændene for Fremtiden endnu kunne uddele folgende

Bevillinger: a) Bemyndigelse for Piger over 18 Aars

Alder til at være myndige under Curator. — b) Bevil-

linger al være fuldmyndige, for Mandspersoner^ der have

opnaaet i det mindste en Alder af 22 Aar. Disse tvende

Slags Bevillinger blive ei at meddele, med mindre det

med troværdige Vidnesbyrd er oplyst, at de Paagjel-

dende have opnaaet en saadan Modenhed og Fasthed,

at det ikke er at befrygte, at de ville misbruge Bevil-

lingen, i hvilken Henseende den fOdte eller satte Vær-

ges eller Curators,' samt vedkommende Ovrigheds og
*

Sjælesorgers Krklæringer i Særdeleshed bor komme »

Betragtning, ligesom det og tilstrækkeligt bcir godtgjores,

at Bevillingens Meddelelse vil være til sandt Gavn for

den Paagjeldende. I5vrigt ville Vi ved denne Leilighed,

til Ophævelse af de Tvivl, ' som desangaaende have

fundet Sted, udtrykkelig have bestemt, at Christian den

Femles Danske Lovs 3. Bogs 17. Capilel, der stemmer

med Norske Lovs 3. Bogs 19. Capilel, skal være den

gjeldende Regel i Vort Lond Island, hvorefter det skal

afgjbres, hvo der kan ansees som umyndig, mindre-

aarig eller fuldmyridig, samt hvilket Værgemaal og

Tilsyn de Umyndige og Mindreaarige skulle være under-

givne — c) Protectorier for dem, der have opgivet

deres Bo, under sædvanlige Betingelser og Indskrænk-

ninger. — d) Bevillinger til Ægteskabs aldeles Ophæ-

velse, naar Ægtefolkene med behcirig Separations -Be-
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villing have levet afsondrede fra hinanden i det mindste 1831.

i 3 Aar, og den befalede geistlige og verdslige Mægling 21. Decbr,

efter disse 3 Aars Forlob er foregaaet, uden at nogen

af Ægtefolkene har været villig til Ægteskabets For-

nyelse, hvorhos den, der vil erhverve Tilladelse til at

indgaae nyt Ægteskab, maa fcire ndiagtigt Beviis for, i

hele Separationstiden at have fOrt en ulastelig Vandel.

— e) Bevillinger for Enkemænd og Enker til at sidde

i uskiftet Bo, uagtet der, foruden fælles Born, maatte

være myndige Særkuidbdrn af den Afdode; , hvilke Be-

villinger ei maae uddeles, med mindre vedkommende

Værger ere horte, uden al disse have Noget derimod

at erindre; ligesom de og kun meddeles med den

Clausul, at der af vedkommende Skifteret maa optages

en Stalus' over Boets Forfatning, som kan tjene til Regel

naar SkifLe skal holdes. — Saa bor og Stiftamtmanden

i Island, som Præsident for Landsoverretlen samme-

steds, kunne meddele: f) Bevillinger til at fOre nye

Vidner og fremlægge nye Documenter i de Sager, som

indankes til bemeldte Overret. — 2) Ansogninger om
de i § i nævnte Bevillinger bor være indrettede efter

hvad der er foreskrevet angaaende do Ansogninger, som

^il Os indgives. For Bevillingerne betales de forskjel-

hge Gebyrer, som findes enhver Bevilling paatrykkel.

^og skal det være Ovrighederne tilladt at eftergive Ge-

byret for de under Litr. a og b nævnte Bevillinger,

naar det antageligen godlgjores, at den Paagjeldendes

Formue ei overstiger 1 00 Rbd. SGlv, for de under Litr. d

iienævnte, naar paalidelige Beviser om Fatligdom frem-

Jsegges, og for dem, der nævnes i Litr. e, naar det

hf'le fælles Boes beholdne Midler ei kan ansættes over

200 Rbd. Sb!v, ligesom der og for Fremtiden med-
deles Ovrighederne Blanquetter til sædvanlige Bevillinger

at sidde i uskiftet Bo, paatrykte at udleveres aldeles

gratis, hvilke og blive at forunde de Paagjeldende under
^^n nylig nævnte Betingelse. Endelig blive de under
^itr. f anfdrte BevilUnger at meddele uden Betaling,

62*
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831. naar den Paagjeldende har beneficium pauperlatis eller

Decbr. processus gratuiti til Sagens Udfbrelse, men ellers ikke.

— 3) I Henseende til Regnskabet for Gebyrerne og

hvad dermed staaer i Forbindelse, bliver der, hvad de

i §§ 1 og 2 omhandlede Bevillinger angaaer, i Eet og

Alt al forholde efter de Forskrifter, som ere givne i

Anledning af de Bevillinger, som ved Forordn, af 23.

Mai 1800 ere blevne Ovrighederne overladte.

li. Angaaende Udvidelse af adskillige i Vor Forord-

ning af 30, Marts \S27 om Landsforviisningsstraffens

Ophævelse indeholdte Bestemmelser, med de fornodne Modi-

ficationer og Tillæg. — Folgende §§ af Vor Forordning

af 30. Marts 1827, angaaende Landsforviisningsstraffens

Ophævelse, skulle være anvendelige for Vort Land Is-

land, nemlig §§ i, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10, der lyde

saaledes:

1) „I Stedet for den Straf af Fredloshed, som Lovens

1—24—49 (N. L. 1—22—51) foreskriver for Modstand,

der under de der forudsatte Betingelser vises imod

Rettens Betjente, skal herefter Straffen for dette Slags

Modstand, efter sammes Beskaffenhed og de dermed

forbundne Omstændigheder, være enten Fængsel paa

Vand og Brod eller Hensættelse til Slrafarbeide i en

forholdsmæssig Tid, alt med Hensyn til Analogien af

de Anordninger, der ellers sætte Straf for Opsætsighed,

der udoves imod dem, som paa Vore Vegne have noget

at befale, under Uddvelsen af den disse betroede Myn-

dighed, hvilket og skal gjelde i de Tilfælde, der om-

handles i Lovens 1— 19—9 (N. L. 1— 17—9) og 1
—

. 24—29 (N. L. 1—22—31). Da iovrigl Lovens 6—4—
17 og 18 (der ere aldeles ligelydende med de samme

Artikler i Norske Lov) indeholde særdeles Straff'ebestem-

melser, der ere anvendelige, naar personlige Fornær-

melser af det der omhandlede Slags ere uddvede imod

selve den, der som Foged iværksætter Forretningen,

saa ville disse tvende Loves Artikler med den Foran-

dring, der er dem given ved Forordn, af 24 Septbr.
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1824 (cfr. Reskript for Island af 7. Dechr. 1827), frem- 1831.

deles være Reglen, naar en saadan Forgribelse er for- ^^l- Decbr,

bunden med den Modstand, der vises under en Foged-

forretning. — 2) Den Landsforviisningsslraf, som Lovens

3-16—9, 8 (N. L. 3—18—9, 8) fastsætter for dem,

der begive sig uden Rigel der at lade sig i Ægteskab

sammenvie, som ellers her i Riget imod Loven ikke

burde tilsammen at stædes, skal bortfalde, hvorimod

Lovens almindelige Straffe ere anvendelige, hvis Nogen

af Vore Undersaatter udenfor Riget indgaae Ægteskab

i de her forbudne Grader, eller gjiire sig skyldige i

Bigamie, ligesom de, der ellers paa slig Maade soge at

undvige de her gjeidende Befalinger eller Forbud, med

Hensyn til hvad der skal iagttages, inden Personer

kunne komme sammen i Ægteskab, skulle ansees med

anseelige Pengeboder, eller med forholdsmæssig Straf

paa Friheden, efter de med Forbrydelsen forbundne

Omstændigheder, hvorhos Vi og forbeholde Os, efter

Sagens Beskaffenhed, ved Vor Resolution at tilintetaj5re

et saadant Ægteskab, hvor det ikke allerede efter de

almindelige Love er at ansee som en Nullitet. — 4) Lo-

vens (D. og N. L.) 6— 1— 12 skal være saaledes for-

andret, at de, som ved de der omhandlede Kunster

forfore eller bedrage deres enfoldige Medborgere, skulle,

^ Stedet for at lide efter bemeldte Artikel, ansees med
Arbeide i Forbedringshuset indtil 3 Aar, efter Sagens

Onistændigheder. — 5) Ue i Lovens (D. og N. L.) 6—
^—2 nævnte Deeltagere i Slagsmaal, hvorunder Drab

begaaes, skulle, i Stedet for efter bemeldte Artikel at

niiste deres Fred, hensættes til Arbeide i Fæstningen

taller i Forbedringshuset fra 1 til 4 Aar, efter Sagens

beskaffenhed. — 6) Det i Lovens (D. og N. L.) 6—7—1
hjemlede Straffealternativ af FredJcSshed skal for Frem-
tiden bortfalde, hvorimod de i Lovstedet omhandlede

forbrydelser, hvor der i Sagens Omstændigheder findes

Grund til at fritage den Paagjeldende for det der be-

'^»t^mie AKornaliv af Strafarbeide paa Livstid, skulle
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1831. ansees med saadant Arbeide i nogle Aar, dog al Tiden

21. Decbr. ei bliver ringere end 8 Aar. — 7) De Misgjerninger,

som omhandles i Forordn, af 27. Septbr. 1799 §§ % ^i

4 og 5, skulle for Fremtiden straffes med Forbedrings-

huusarbeide fra 4 til 8 Aar, forsaavidt Straffen efler

bemeldte Forordning skulde være Landsforviisning fo"*

bestandig, men fra 1 til 3 Aar, hvor den ifolge samnie

vilde være at bestemme til Landsforviisning fra 3 til

10 Aar.' Dog skal Dommeren, naar den Tiltalte ikke

forhen allerede har været domt for de i denne § om-

handlede Misgjerninger, være bemyndiget til, i Stedet

for saadan Arbeidsstraf, al bestemme Hensættelse i et

Statsfængsel for lige Tid, hvor Omstændighederne kla^*"

lig vise, at Forbrydelsen ikke har sin Grund i bestemt

Ondskab, men kun i Ubesindigbed, saa at der er Grund

til at haabe, at den Skyldige, ved st6rre Modenhed

eller Eftertanke, selv vil komme til at indsee sin For-

vildelse. Hvor Dommen lyder paa denne Straf, bliver

den Domfældte at hensætte i det paa Christiansoe in^'

rettede Statsfængsel, med mindre der maaite mangle

Plads sammesteds, da Vi i saa Fald forbeholde Os at

bestemme et andet Fængsel, som skal træde i
Stedet.

Men om endog Domstolene maatte, i Medhold af foraO"

fcirte Bestemmelse, finde Anledning til at vælge deH

sidstnævnte mere skaanende Straf, maa dog den For-

tabelse af Embede, Hane; og; al anden hæderlig

mærkeise, som den for hiin Forbrydelse ordentligvis

fastsatte Straf efter sin Natur vilde medfore, ligefuldt

finde Sted. — 9) Da denne Vor Anordning kun afskaf-

fer Landsforviisning som Straf, men ei den Landsfor-

viisning, der blot er en Politieforholdsregel mod Frem-

mede, saa vil det uforandret have sit Forblivende ved

de Love og Anordninger, hvorefter Fremmede kunne

blive at udfcire af Vore Lande, naar de enten forme-

delst deres Stilling eller foregaaende Opforsel, eller af

Mangel paa rigtigt Pas eller Besked, ikke bor modtages

her i Riget, eller og de, ved deres Opfiirsel, forbryde
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den detn i saa Henseende tilstaaede Ret, eiier de, in- 1831.

den de nogetsteds i Vore Lande have erhvervet Hjem- 21. Decbr.

stedsret, blive satte ud af Stand til at ernære sig. —
10) Som Folge heraf vil og i Særdeleshed Bortviisning

af Riget finde Sted udi det i Forordn, af 19. Seplbr.

1766 § 1 ommeldte Tilfældet ligesom med Hensyn tii

Lovens (U. og N. L.) 6— 1— 1 de af Vore Undersaatter,

der maatte affalde fra den evangelisk -chrislelige Reli-

gion, fremdeles skulle udelukkes fra Ophold her i Riget,

naar de ei dertil maalte have erhvervet Vor allernaad.

Tilladelse. Dog blive, hvor de ovenanforte Lovbestem-

melser hjemle Straf paa Friheden for en Tid, som ei

er læ.ngere end 3 Aar, de i Vort Reskript af 3. Mai

1816 anordnede Straff'e at sælle i Stedet derfor". —
Skulde noget Tilfælde forekomme, hvor Landsforviisning

efter de for Vort Land Island hidtrii gjeldende særlige

Love kunde blive at fastsætte, saa vil nu en efter Ana-

logien af de foranfclrte Forskrifter bestemt Straf træde

i sammes Sted.

HL Angaaende en nærmere Bestemmelse i den ved

forordn, af 20. Januarii 1797 § AO foreskrevne Betaling

til Forligelsescommissionerne, samt angaaende Klagerens

Udeblivelse ved bemeldle Commissioner, i Omreenssiem-

^else med de ved Vor Pia/sat for Danmark af 6. April 1827

og 2 givne Forskrifter, — 1) For Fremtiden skal

den, der indgiver Klage til Forligelsescommissionen,

strax ved Klagens Indlevering betale 24 Sk. Solv, med
hvis Deling der bliver at forholde i Overeensstemmelse

nied For. af 20. Januarii 1797 § 40, hvorimod der siden,

naar Forhg indgaaes, i Stedet for de der fastsatte 64

Sk-, l^un bliver endvidere at betale 40 Sk. Salv, hvoraf,

saatremt Parterne ei anderledes komrpe overeens, Kla-

geren har at udrede de 16 Sk. og Indklagede de ovrige

') denne For. er ikke bekjendtgjort i Island ; det i sammes

§ 1 ommeldte Tilfælde er, at hvis en katholsk Præst gjar

Proselyter, skal han forvises Landet, men en katholsk

kongelig Undersaat skal straffes med visse Aars Fængsel.
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1831. 54 Sk. — Naar Klageren udebliver paa den Dag,

21. Dccbr. da Sagen er berammet til Foretagelse, mon Indklagede

mOder, skal Foriigelsescommissionen paa Sidstnævntes

Begjæring meddele ham en Attest herom, med hvilken

han kan henvende sig til vedkommende Ret, som da

skal lilfinde Klageren, saafreml denne ikke kan oplyse,

at han ved lovligt Forfald har været forhindret fra al mode

eller lade mode for Foriigelsescommissionen til den be-

stemte Tid, at betale billig Kost og Tæring til den

Indklagede.

IV. Angaaende Udvidelse til Island af Vor Forord-

ning af 23. Mai \S27, indeholdende nærmere Besiemmel'

ser med Hensyn til Ægteskaber ^ som indgaaes efter erhvervet

Skilsmissedom. — 1) Den, der ved en underordnet Hel

har erhvervet en Skilsmissedom, som tilsteder ham a*-

indgaae nyt Ægteskab, bor, hvis den Domte ikke ud-

trykkelig har frafaldet Appel, enten fra Dommens Af-

sigelse lade de sædvanlige fatalia appellalionis hengaa*^i

eller foranstalte Dommen lovligen forkyndt fol" den

Dtimte, og fra den Tid oppebie 8 Uger. Naar denne

Tid er forlijben, uden at Ankestævning er udtagen,

hvorom der for vedkommende Præst bor fremlægges

tilbbrligt Beviis, skal del forrige Ægteskab ikke længer

være til Hinder for ny Vielse. — 2) Hvor den Dom-

fældte har været varslet som den, der ei vil lade sig

finde, bcir Dommens Forkyndelse skee til de samme

Steder, hvorfra Stævning i Overeensslemmelse ined

N. L. 1—4—10 maa forkyndes. — 3) Med Hensyn til

de allerede afsagte Skilsmissedomme, bor de ovennævnte

8 Uger forst regnes fra den Forkyndelse af Dommen,

der iværksættes efter denne Vor Anordnings Kund-

gjorelse og under Paaberaabelse af samme.

V. Angaaende en modificeret Udvidelse til Island «f

de ved Vor allerhbieste Resolution af 6. Junii ^S27 ,
hund'

gjort ved Cancellie-Plakat af 12. s. M., givne Forskrifter

med Hensyn til Anvendelsen af Lovens 6—'13—^5. —
at forebygge Meningsulighed angaaende Maaden, hvor-

paa den fOrste Deel af Lovens (D. og N. L.) 6—13—3
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skal sætles i Fuldbyrdelse paa Island, tilkjendegives 1831,

herved, al det ikke tilkommer Domstolene, men Over- 21. Decbr.

Ovrigheden, ^ at afgjore, naar Personer af forskjelligt

'^jfin, til Porebyg£;else af forargeligt Samliv, skulle fjernes

fra hinanden, til hvilken Ende vedkommende Overovrig-

hed f(3rst har at erhverve de muligst nciiagtige Oplys-
«

ninger angaaende Samlivels Beskaffenhed, i Særdeleshed

Ved derom al indhente Sognepræstens Erklæring, hvor-
«

'Qiod Tiltale ved Domstolene skal finde Sted, hvis de

Paagjeldende sidde Ovrighedens Tilhold og Befaling

overhorige; i hvilket Tilfælde de blive at straffe med
Slag af Riis efter Dommerens Skjon. Det Ovrigheds-

l^ecret, hvorved der gives de Paagjeldende Tilhold om
9t adskilles, skal forkyndes dem ved de sædvanlige

Stsevningsmænd paa den ved Dommens Forkyndelse

^J'ugelige Maade, hvorefter det med behdrig Paategning

skal remitteres vedkommende Overovrighed.

Vi. Angaaende Betaling for de Attester ^ som udfær-

^^ges af Præsterne i Island^ i Lighed med de om denne

Materie ved Vor Forordning for Danmark af 7, Novembr,

"^827 givne Regler. — 1) Præsterne skulle være uberet-

tigede til at fordre Betaling: a) for alle Attester, som

enten umiddelbart ifdlge almindelige foreskrevne

^^Sler, eller ifcilge speciel Opfordring af vedkommende
^rnbedsmænd, paa Embedsvegne have at meddele til

ved noget offentligt Anliggende; — b) for Alte-

som bruges til Legitimation ved Ans()gninger om
tensioner eller anden Understottelse af det Offentlige^

elier for at kunne oppebære Pensionen eller Under-

^^oltelsen; — c) for Attester angaaende forsogt Mægling
* Skilsmissetilfælde; — d) for Attester, som meddeles

U^'ormuende,
i hvilken Anledning de end forlanges. —

J ^Gu Betaling, Præsten kan fordre for de Attester,

Som det ei efter § 1 paaligger ham at meddele uden
Betaling^ skal være 16 Sk. Scilv, naar Bequirenten er

Husmand, Strandsidder, Dagleier, Tjenestetyende, eller

' anden Stilling, som kan sættes ved Siden deraf;

°S 32 Sk. Sblv af alle Andre. Forsaavidt Præsten, i
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831. Forni af een Attest, maa meddele flere Attestationer,

Decbr. saasom Udtog af flere Steder af Kirkebogen, raaa end

videre fordres for de 6vrige Attestationer det Halve af

den ovenbeslemte Betaling, dog saaledes, at det bele

Belcib for den samlede Attest ingensinde kommer til at

udgjbre mere, end det Dobbelte af bvad en enkelt

Attest koster. — 3) For Skudsmaal og Skudsmaais-

Paategninger maa dog kun fordres 6 Sk. Sblv.

4) Hvis, imod Formodning, Tvist nogensinde skulde

opslaae angaaende den Betaling, som en Præst, *

Medbold af de foranfbrte Regler, maa fordre for en

Attest, bliver saadan Tvivl at afgjbre ved Resolution af

Amtmanden; og skal i saadan Fald den, der, for i^^^

at savne Attesten, har erlagt en Betaling, bvorlil ban

ikke ansaae sig pligtig, inden 6 Maaneder indgive sio

Besværing til bemeldte Ovrighed, hvis den skal komme

i Betragtning til den erlagte Betalings Tilbagegivelse.

Med Hensyn til den Klage, Requirenten saaledes maatte

have at fore over den fordrede Betalin" bor Præsten,

fnr
naar det forlanges, paategne Attesten den af ham

sammes Udstedelse fordrede Betaling. — 5)Endskjondt

Vi have den velgrundede Tillid til Landets Præster,

de ikke, i at aff'ordre Betaling for Attester, ville vise

Ubillighed eller Egennytte, saa ville Vi dog, med Hen-

syn til det mulige Tilfælde, at en 'enkelt Præst ^^^^

maatte svare til denne Forventning, have den Ovrighe »

der maatte opdage Misbrug i saadan Henseende, P'^^

lagt derom at gjore Indberetning til Vort Danske

cellie, der har at tildele den Præst, som deri findes

skyldig, en passende Irettesættelse, og, i
Tilfælde

gjentaget Forseelse, endog er bemyndiget til P^^

lægge ham en Mulkt af indtil 10 Rbd. Salv for ha"^

uværdige Forhold.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd.
hav

al rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad
Kjobenhavn

den 21. Deccmbr. 1831.

I
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TiLSKiPAN, sem utvfSkar ymislegar å arinu 1827 fyri 1831.

DanmOrk litkomnar almennar fyriskipanir til Islands, 21. Decbr,

Doeb {)eim i sUku tilliti nauSsynlegu umbreytingum og

nåkvæmari åkvcirbunum.

' Ver Fribrik hino sjolti &c. G. V., ab eins og Ver

å seinni årum, meb bréfum Vorum til hlutabeigandi yfir-

valda, småmsaman hofum åkvarbab, hverjar af j^eim fyri

koniingsn'kib Danmork uLkomnu almennu fyriskipunum,

breytlar ebur obreyltar, skyldu gjorast gildandi fyri

^ort land Island, svo h5fum Ver framvegis ålyktab, al-

mennilega ab kunngjCra Vorn allranåb. vilja J)vi vibvi'kj-

andi, meb tilskipunum, er bæbi å i'slenzku og donsku

ttiåli auglysast å prenti. Ver viljum J)essvegna, i fratn-

l^aldi })ess, er Ver hingablil bobib hofum meb tilliti til

eldri fyriskipana, hérmeb allranab. tilkynna, hvab Ver af

Vorum, å årinu 1827, fyri Vort riki Danmork litgefnu

almennu fyriskipunum hofum, ab fengnum skyrslum um
sérlega landshagi, ålitib t)énanlegt ab fyriskrifa fyrir Is-

'and. J>vi bj6bum og skipum Ver, i fyrrgreindu tilliti,

sem eptirfylgir:

1. Vihvikjandi «^r«3fcttn vissra greina Vorrar til-

^^ipunar fxjrir Danmork af 23. Marts 1827, 6r gefur

hd
- yfirvoldumtm myndugleika til ad skera dr ymsum

^dlefnum, er ddur utheimtu kanselliisins urskurd. —
^) Fyrir utan J^au koniinglegu leyfisbréf og skjala-af-

^endingar, fyri hverjum amtm^nnunum, samkvæmt J)ribju

deild tilskipunarinnar af 23. Mai 1800, hefir Iruab verib,

ab fast hlutabeigendum i hendur, skulu amtmennirnir

^ptirleibis ennfremur mega utbyta eptirfylgjandi leyfis-

*^réfura: a) Leyfi handa stdlkum, eldri en åljan ara, til

Vera myndugar meb tilsj6narmanni. — b) Leyfi fyri

l^arlmenn, er ab minnsta kosti hafa tvo år um tvitugt,

^»i ab vera fullmyndugir. — J)essi tvennslags leyfisbréf

^^Ba ei ab mebdeilast, nema triilegir vitnisburbir sanni,

l?eer personur, er ])m oblast vilja, hafi nåb sHkum
troska og fastlyndi, ab ei sé ab ^ttast fyrir ab leyfis-

r
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1831. bréfin muni af J^eim vanbri^ku?) ver&a, f bverju tilliti

21. Decbr. hins fædda e&ur skikka&a forverjara e&ur lilsjonarraanns,

svo og lilulaBeigandi yfirvalds og salusorgara ummøeli

sérilagi eiga ab takast til yfirvegunar, eins og ^ah sbmu-

leiBis nægilega a a& sannast, ab leyfisbréfsins meb-

deilfng muni koma J^eim, er um hana sækir, til veru-

legra nota. Annars viljum Ver, vib j^essa hentugleika,

til ab eyba ]^e'im efa, er hingablil })arum verib hefir, lit-

J)rykkilega skipa, ab Cbrist. V. Dcinsku Laga 3. b6kar

17. kapi'luli, sem samkvæmur er Norsku Laga 3. b6kar

19. kapitula, skal vera gildandi regla å Voru landi Is-

landi, eplir hverri J)ab skal åkvarbast bver ålitast eig»

sem émyndugur, hålfmyndugur ebur fullmyndugur, svo

og hv^rju fjårhaldi og tilsjén J)eir 6myndugu og ha*^'

myndugu eiga undirgefnir ab vera. — c) Verndarbréf

fyri l)å, er uppbob hafa gjcirt a biii sfnu. meb sibvana-

legum skilmalum. — d) Leyfisbréf til fullkomins hj6na-

skilnabar, {)egar ektahj6n, eplir tilhlybilegu abskilnabar-

leyfi, ei hafa saman lifab ab minnsta kosli um J^rjii

og sé uppabobna andlega og veraldlega mebalgånga

skeb ab libnum Jieirra Joriggja ara fresli, ån l^ess

nokkurt hjénanna hafi viljugt verib til hjiiskaparins endur-

nyjunar, hvarhjå sa, er litvega vill leyfi til ab gipta sig

ab nyju, nåkvæmlega å ab sanna Jjab, ab lifnabur hans,

um allan skilnabarlimann, hafi 61astandi verib. — e) Leyfis-

bréf fyrir ekkjumenn og ekkjur til ab sitja i
6skipl^

bdi, 1)611 hinn dåni hafi, fyrir ulan sameiginleg born,

eplirskilib (innur arfgeng horn, hver leyfisbréf ei

iitbytast fyr en hlulabeigandi forverjarar eru heyrbir,

an })ess ab j^eir hafi nokkub å m6ti j^vf ab framfeera,

eins og J^au einasta mebdeilast meb [)vi skilyrbi, ab vi&-

komandi skiptaréttur skuli })annig skråsetja bi^sins asland,

ab jDab skjal megi til grundvallar leggja, nær skipl»

haldast eiga. Einnig å ^iptamtmaburinn yfir Islandi,

sem forseti landsyfirréttarins, ab geta mebdeill: f) Leyfis-

bréf til ab leiba ny vilni og framleggja ny skjol, i

målum, er kærb verba fyri nefndum yfirrétti. — 2) B6n-
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arbréf um |)au 1 § 1 nefndu leyfisbréf eiga vera 183i.

ItiguS eptir J)vi sem fyriskrifab er um [)au bénarbréf, 21. Decbr.

er fyrir Oss fratnlegijjast. Fyri leyfisbréfin borgast J)au

^mislegu innlausnargjdid, er prenlub finnast å sérhverju

ieyfisbréfi, p6 skal jpab vera yfirvcildunum leyft, ab

eplirgefa innlausnargjbldin fyri J)au undir békslaf-

nierkjunum a og b nefndu leyfisbréf, nær J)a& nægilega

^ Ij6s leibist, ah aleiga hlulabeiganda ei hleypur til meira

en 100 rikisbånkadala silfurs, fyri l)au undir békstm. d

i^efndu, nær fåtækt sannast meb framlogbum areiban-

legum skiln'kjum, og fyrir l)au er nefnast undir b6kstm.

e, nær alls sameignarbiisins skuldlausu fémunir ei geta

virzt til meira en 200 rbdia. silfurs, eins og yfirvcild-

unum eplirleibis mebdeilast eybuskjdl lil vanalegra leyfis-

bréfa ab silja i éskiplu biii, meb prentabri åvi'sun: ab

tau alls ékeypis afhendast skuli. hver og eiga ab epUr-

^åtast hlulabeigendum meb nynefndum skilmåla. Loksins

eiga {)au undir båkstafsmerkinu f lilgreindu leyfisbréf

^b mebdeilast ån borgunar, Joegar hlutabeigandi hefir

beneficium pauperlatis ebur processus graluili Lil jjess

^ålaferlis, en annars ekki. - - 3) i lilliti til reiknbgs-

skaparins fyrir innlausnargj5ldin og annars l^av ab lut-

*^tidi, å alll, sem vibvikur J^eim i §§ i og 2 umgelnu

leyfisbréfu m, ab lagast eptir j^eim forskriptum sem gjorbar

^^'u, ahrærandi ])au leyfisbréf, sem eptir lilskipuninni af

^3. Mai 1800 eru yfirvcildunum i hendur fengin.

II. Vidvikjandi utviåkun ymislegra i Vorri tilskipun

30. Marts um aftekning utlegdar-strajfsins inni-

^^Idinna dkvarSanaj med naudsynlegum breytingum og

'^^iSurauka. — Eptirfylgjandi §§ af Vorri tilskipan af
'

^Q. Marts 1827, um aftekning litlegbar- slrafTsins, skulu

8»ldandi vera fyrir Vort land Island, nefnilega §§ I, 2,

^» 5, 6, 7, 9 og 10, er {)annig hljéba:

't) J stab Jjess fribleyfis-^lrafTs, er lagannal — 24

—

49 (N. L. 1—22—51) åkvarbar fyrir l^å mélslcibu, er

•^eb })ar lilteknu akvæbi s^nd verbur réttarins J)énurum,

skal héreptir straffib fyrir slika m6tsl5bu, eptir hennar



830 Fob. ang. Udvidelse af Lovbud.

1831. åsigkomulagi og I)arme& sameinubum krfngumstæbuffij

21. Decbr. vera annabhvort fångelsi vib vatn og braub ebur tii-

hlybilegt j^rælkunarerfi&i, alU meb tilliti lil samjofnunar

, J)eirra lilskipana, er annars leggja strafF vib uppreistar

m6tl3r6a, er bobinn verbur {)eim, sem Vor vegna nokkur

umrab hafa, vib framkvæmd ]pe\m gefins myndugleika,

hvab og giida å i t)eiai tilfellum, sem umtalasl f laganna

^—19—9 (N. L 1—17—9) og 1—24—29 (N. L. 1
—

22—31). par annars laganna 6—4—17 og 18, setn

scimu arlikulum Norsku-Laga dlddngis samhlj6ba eru,

' innihalda sérlegar strafFsåkvarbanjr, er liggja vib })eitn

pers6nulegu åreitingum af J)ar umgelinniart, semgjcirbar

eru mol sjålfum ]ieim, sem framkvæmir f6getans em-

bættisverk, svo eiga })essir iveir laganna arlfkular, meb

Jieirri breyUngu, sem vib ])Å er gjorb meb tilskipun af

24. September 1824 (samanber k6ngsbréf fyrir Island

af 7. December 1827), framvegis ab haldast fyrir reglu,

{»egar slfkt misbrot er sameinab peivv'i m6tstobu, sem

gjorist vib fégelans embæltisverk. — 2) pah litlegbar-

straff, sem laganna 3—16—9, 8 (N. L. 3—18—9, 8)

fastsetur fyrir
J)å,

sem vikja burt lir rlkinu, lil ab låta

vigja sig saman i hj6naband, sem el annars hér i rfkinii,

m6t Ibgum, mætti jiannig saman koma, skal af takast,

hvaråm6t laganna almennu hegningar eiga vib ,ab liggja,

ef nokkur af Vorum undirsåtum fyrir ulan rfkib gefur

sig i hjonaband ( hér fyrirbobnum æltlibum, eburgjorir

sig sekan f bannabri Ivigipti'ngu, eins og j}eir, sem annars

å sHkan måta reyna til ab skj6ta ser undan hér gild-

andi skipunum ebur forbobum, meb tillili til J)ess, sem

hér å lif abgæzlu ab koma, åbur pers6nur megi i hj6na-

band saman gefast, skulu ali'tast meb ålillegum fjår-

sektum, ebur og meb lilhlybilegu frelsisljéni, eplir

afbrolsins kringumslæbum, hvarhjå Vér og tilskiljum

Oss sjålfum, eplir nialsi»s åsigkomulagi, meb Vorum

lirskurbi ab én^ta slikt hj6naband, hvar I^ab ei })egar,

, eptir almennum logum, å ab åiilast sem 6gjbrtværi.

—

4) Laganna (D. og N. L.) 6— 1— 12 skal vera J)annig
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^'J^eytt, a?) l)eir, sem méb ]}ar umgetnum brogbum lokka 1831.

eSur svfkja j^eirra einfcildu mebborgara, skulu, i stab 21. Decbr.

b^ss a5 straffast eptir nefndum arti'kula, ålitast meb

*^rfi£ii 1 forbelrunar-husinu, hæst um l^riggja ara tima,
'

*^ptir målefnisins' kringumstæbum, — 5) peir i laganna

(D, og N. L.) 6—6—2 nefndu hlultakendur i barsmi&ar-

deilum, hvarraeb manndråp frainib verbur, skulu, i stabinn

*^yrir ab missa })eirra frib, setjast til erfibis i festfngunni

ebur forbetrunarhdsinu, fra 1 til 4- ara, eptir målefnisins

åsigkomulagi. — 6) Sd f laganna (D. og N. L.) 6—7—1
heimilaba straffsb^eyl^ng til fribleysis skal eptirleibis

burtfalla, hvaråm6t J)au i lagastabnum umtSlubu misbrot,

oær aslæbur finnast, eptir malaviixtum, til ab fria hlut-

abeiganda fra hinni jjar annars lilleknu slraffsbreyUngu

til æfilångs J)rælkunar-erfibis, skulu alilasl nicb sKku erfibi

um nokkur år, 1)6 svo, ab tibin ei verbi s.tyttri en 8 år.

7) f>eir misgjfirni'ngar, um hverja lalab er i lilskip-

uninni af 27. Septbr. 1799 §§ 2, 3, 4 og 5, skulu fram-

vegis stralfast meb erfibi i forbelrunarhiisinu frå 4 til

8 åra, ab svo miklu leyti sem straffib eptir nefndri lil-

skipan skyldi vera æfilaung lidegb; en frå 1 til 3 ara,

hvar l)ab, eptir somu, skyldi åkvarbast lil lillegbar um

3 lil 4 åra tima. p6 skal d6marinn, nær hinn saksékti

ekki åbur hefir dæmdur verib fyrir l)au i l)essum § um-

skrifubu misbrot, hafa myndugleika lil, i stab sliks erfibis-

straffs, ab åkvarba innsetningu i eitthvert rikis fångelsi

um eins langt timabil, nær kringumstæburnar augljés-

lega s^na, ab afbrotib ei er upprunnib af eint6mum ill-

vilja, heldur einiingis af framhieypni, svo grundvallaba

von megi hafa J^arum, ab hinn seki, af vaxandi J)roska

ebur eptir}}ånka, muni sjålfur leibast til sannfæringar

um villu sina. |)egar domurinn tiltekur j)etla slraff, å

hinn d6mfeildi . ab seljast i j^ab å Krisljånsey verandi

rikisfångelsi, nema riim kynni ^ar ab vanta, en \m til-

skiljum Ver sjålfum Oss ab åkvarba annab fångelsi i

l)ess stab. En 1)6 d6mst61arnir kynnu, i mebhaldi fyrr-

skrifabrar åkvorbunar, finna åstæbu lil ab velja hib sibar
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1831, tillekna vægara straff, å })6 afsetnfng frå embælti, heit-

21. Decbr. ursstélt, og sérhverri annari manuvir&i'ngu, hverja

fyrir té&an misgjcirning reglulega faslsella straff eptir

sinni nåtturu mundi af ser lei&a, engu a& si&urabfram-

kvæmast. — 9) pav j^essi Vor tilskipun einasta aftekur

lillegbina sem straff, en ekki })å litlegb, sem einungis

er nau&synleg valdsljornarregla mot utanrikismonnum,

svo skulu })au Icig og tilskipanir ébreylt standa, hvar-

eptir slfkt a&komufélk skal flyljast lit lir Vorum Ibnduroi

nær jiab, annaBhvort vegna sins astands e&ur undao-

farins framfer&is, ellegar vegna skorts å tilhly&ileguin

passa e£ur skilrfki, ei a a& inntakaat hér f rikib, e&ur

nær ]3ab, meb sinni a^jferb, fyrirgjorir ])em J)vi i sHku

tillili veitlu réltindum, ellegar l)aB, a&ur en J)a& i Vorum

londum hefir nå& heimilisrétti, ei ver&ur i standi til a&

litvega sjålfu ser bjargræ&i. — 10) I fyigi hér af mun

og sérflagi burtvfsun i^r rfkinu hafa stab i Jjvf i tilskip-

uninni af 19. Septbr. 1766 § 1 umgelna lilfelli, eins og

somulei&is mefe tillili til laganna (D. og N. L.) 6—1-—

^

{)eir af Vorum undirsåtum, er kynnu a& falla frå f

evangelisk-kristilegu trdarbrog&um, framvegis skulu uti-

lokast frå veru hér i Wkinu, ef [)eir ei jDartil hafa lit-

vegab Vort allranåb. leyfi. p6 eiga, hvar å&ur umgetnar

lagaåkvar&anir heimila straff a pers6nulegu freisi unn

vissa tfc, sem ei er lengri en 3 år, l)au i Voru bréfi

af 3. Mai 1816 tilskipu&u stroff at setjasl i J)eirra sta&r

Ef nokkuB målefni kann til aB falla, hvar utleg& eptir

J)eim fyrir Vort land island hi'ngablil gildandi sérlegn

logum gæti åkve&in orbiB, å mi eitt i samjafna&i vib

J)ær åbur rilubu fyrirskipanir åkvarbab straff ab koma '

hennar stab.

I il. ViSvikjandi ndkvæmari dhvordun [)ess i tilskipit'^

af 20. Januar 1797 § 40 fyrirskrifaSa betalings til sdtta-

nefndanna, svo og åhrærandi klagarans utivist fra sam-

komiim téåra nefnda, samhvæmt pcim med Voru opnu b^^f

fyrir Danmork af 6. Aprilis 1827 §§ 1 og 2 gefnu fyrir-
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skipunum. — i) Eptiiiei&is skal så, er inngefur klijgun 1831.

W sållanefnda, slrax y'ih afhendfng kicigunarskjalsins 21. Decbr.

borga 24 sL silfurs, er skiptast eiga samkvæml tilskip-

uninni af 20. Januar 1797 § 40, hvaråmét sffian, l)egar

såtiargjbrb skebur, i stab J^eirra lilskildu 64 sk., ein\ingis

ennfreraur borgast skulu 40 sk, silfurs, af hverjum, ef

parlarnir ei O&ruvi'si semja sin å milli, klagarinn å ab

gjalda 16 sk., en hinti åkærBi Jiå eptirverandi 24 sk, —
2) Ef klagari ei er til stabar å peiva degi, J)å s(5kin er

åkv(5r&ub til fyritektar, en hinn åkærbi mætir, skal såtta-

nefndin, eptir hins si&arnefnda bei&ni, me&deila honum

attest J^arum, tnéb hvert hann getur haldiib ser til hlut-

abeigandi réttar, sern ])å uppåleggi klagaranum, svoframt

hann ei getur sannab, a& hann, meb Itiglegu forfalli, hafi

bindra&ur verib fra aB mæta e&ur låta mæta fyrirsåtta-

nefndinni å tilleknum tfma, ab borga sanngjarnlegan

kost og tæring til hins åkærba,

IV. Åhrærandi 4tvi6kun til Islands af Yorri til-

skipan af 23. Mai 1827, innihaldandi ndkvæmari dkvard-

anir meå tillili til hjånabanda, er stofnast eptir utvegudum

skilnatardomi. — 1) Su pers6na, er fyrir undirgefnum

rétti hefir utvegab skilnabardém, er leyfir hinni sOmu

ab inngånga i n^jan ektaskap, å, ef hin dæmda ei lit-

^rykkilega hefir fråfallib appellerun démsins, annabhvort

ab låta Joau sibvanalegu fataiia appellationis Hba fra hans

uppsiign, ebur låta déminn loglega auglysa hinni dæmdu,

og biba frå peim tima um 8 vikur, |)egar sii tib er

iibin, ån })ess ab nein åkærustefna sé lit tekin, hvarum

tiihlybileg scinnun å ab framleggjast fyrir hlutabeiganda

presti, skal hib fyrra hjonaband ei lengur mega hindra

n;yja hjuskaparvigslu. — 2) livar binum démfellda hefir

slefnt verib sem J^eim, er ei vill låta finna sig, å d6msins

auglysing ab ske å ])eim s'6mu slbbum, hvarfrå slefna

samkvæml N. L 1—4—10 må birtast, — 3) Meb tilliti

til Jjeirra Jjegar afsogbu skilnabardéma eiga J)ær åbur-

nefndu 8 vikur fyrst ab reikuast frå jpeirri démsins

/X jB. 63
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4831. birtingu, sem skeSur eptir augl]fs{ng ]3essarar Vorrar

21^^br. tilskipunar, og lika méb skyrskolun lil hinnar somu.

V. Åhrærandi tilbreytta utvidkun til Islands afpeim

med Yorum allrahæsta urskuråt af 6. Juni ^827, fcwnn-

gjorSum med kanselliisins opnw bréfi af \2. s. m., gefnu

forshriptum, med tilliti til heimfæringar laganna 6

—

i '3—3. — Til a& afstyra ymissra meininga 6samhlj6&un,

viBvikjandi peim hætti, meh hverjum fyrsii hluli Jaganna

(D. ogN.L.) 6— 13—3 skal i Islandi framkvæmdur ver&a,

gefst hérmeb til kynna, ab pab ei heyrir dåmsiélunum,

heldur hå-yfirvaldinu til, ab afgjora, nær karlmenn og

kvennsniplir, til hindrunar hneigzlanlegrar samanveru,

skulu fjarlægjast hvort fra obru, til hvers augnatni&s

hlutabeigandi håyfirvald fyrst å ab litvega svo nåkyæmar

upplysingar, sem mcigulegt verbur, vibvikjandi samver-

unnar åsigkomulagi, sérdeilislega l^armeb, ab æskja og

oblast s6knarprestsins skyrslu; hvaråm6t lagasékn vib

d6mst61ana skal stofnub verba, ef joeir brotlegu silja i

tråssi m6t yfirvaldsins abgjcirbum og skipun, i hverju

tilfelii })eir eiga ab slraffast meb vendi eptir dåmavsns

åliti, Sd yfirvalds-ålyktun, meb hverri ]}eim er bobib

ab skiljast ab, å ab birtast [)eim af sibvanalegum stefou-

votlum, å })ann vib d6ma birtingu briikanlega halt, hvar-

eptir ålyktuniu, meb tiihlybilegri åteiknun, skal aptu''

sendast vibkomanda hå-yfirvaldi,

VI. Åhrærandi betaling fyrir pau attest^ sem utgefast

af prestunum d Islandi, samhvæmt peim um pad efni me5

Vorri tilskipun fyrir Danmork af 7. Novbr, gcft^^

reglum, — 1) Prestarnir skulu engan rélt hafa til

krefja betalings: a) fyrir cSU attest, hver l)eir, annab-

hvort einmitt eptir almennum fyrirskrifubum reglum,

ebur eptir sérlegum tilmælum hlutabeigandi embættiS'

manna, eiga embættis vegna ab mebdeila, til eins ebur

annars opinbers målefnis frama; — b) fyrir attest, sert^

notast til Ibgmælrar sonnunar, vib bénarbréf um pensionir

ebur annan styrk af almennri fehirzlu, ebur til ab geta veitt

slikri pension ebur styrk mebteku; — c) fyrir attest, vib-



For. ang. Udvidelse af Lovbud. 835

vikjandi mebalgaungu tilraunum i hjånaskilnabar-sokum; 1831.

— d) fyrir attest, sem me&deilast oreigum, i hverjuhelzt 21. Decbr,

tilliti sem I)eirra 6ska& verbur. — 2) Så betalingur,

hvem presturinn må heimta fyrir J)au attest, hver hana

ei eptir § 1 er skyldugur til ab me&deila 6keypis. skal

vera 16 sk. silfurs, ^egar så sem ]}ess bei&ist er hiisma&ur,

t6mthiismabur, daglaunama&ur, vinnuhjii, e&ur i '6hv\i

vi&lfku standi; og 32 sk. af ollum ci&rum. |)egar prest-

urinn å ab \itgefa, i attests formi, fleiri scinnunargreinir

undireins, til dæmis: litdrætti lir yrasum stdbum kirkju-

békarinnar, må hann ennfremur krefja, fyrir hina attests-

ins p6st3, helming ])ess fyrrgreinda betalings, 1)6 svo,

ab gjorviill borgun alls si5nnunarskjalsins ei hlaupi til

meira en Ivofalds betalings m6t l)vi, sem einstakt attest

kostar. — 3) Fyrir framferbis-vitnisburbi vinnuhjiia, og

slikra vitnisburba åleiknanir, må ei krefja meir en 6 sk*

silfurs, — 4) Kynni, m6t von, nokkur ]^ræia kvikna um
Jiann betaling, sem prestur, i mebhaldi fyrrskrifabrar

reglugjcirbar, må fyrir attest krefja, å slik l)ræta ab af-

gjcirast meb amtmannsins lirsknrbi, og skal
Jjå så, sem

})ess, ab hann ei vantabi atlestib, hefir borgab meir

fyrir J)ab en hann åleit sig ab vera skyldugan til, innan

sex månaba ab frambera urakvSrlun sina fyrir ncfnt

yfirvald, ef hdn å i nokkub ålit ab koma til apturskilunar

hins goldna betalings. I tillili til l}eirrar åkæru, erskjals-

beibandi })annig reisa kynni m6t gjorbri betaiingskrofu,
r

^ presturinn, nær ])ess 6skab verbur, ab skrifa å sjålft

QUestib upphæb ])ess betalings, er hann fyrir l)ess lit-

Sreibslu krafib hefir. — 5) |)6tt Ver velireystum landsins

Pi'eslum til ^ess, ab Jjeir ekki, i betalings-heimtum fyrir

attest sin, muni syna osanngirni ebur sérplægni, svo

^iljum-Vér
1)6, meb tilliti til ])ess mbgulega lilfellis, ab

einhver einstakur prestur ei kynni til ]oeirrar vonar ab

svara, uppåleggja l)vi yfirvaldi, er slika misgjiirb upp-

S^^tva kynni, ab tilkynna hina scimu Voru danska kan-
sellii, sem å ab veita J)eim presti, er i sliku sekur finnst,

63*
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1831. tilhly&ilega åvilun, og sem ennfremur, ef yfirsjénin itrekast,

2r^ecbr ^^^^^ fengiB myndugleika til ah uppåleggja honum alH

til 10 rbdia. silfurs bætur, fyrir hans 6ver&ugu breytni.

— Hvareptir allir hluta&eigendur ser allraundirgefnast

heg&a eiga. — Gefib i Vorum koniinglega aBseturstab

Kaupmannahofn |)ann 21. Decembr, 1831.

21. Decbr. Resklipt til Stiftamtmanden og Amtmændene

i Island, ang. Udredelse af Hoiesterets-Advokaters

Salair i islandske Justits-Sager. Khavn den 21.

Decembr, 1831. — Canc. s. Dep. Registr. ISSl— 1833,

233—234 CI831, Nr. 663> CoU. Tid. for 1832, S. 277.

green-UssingsReskriptsaml. 1831, S. 452—453. — Islandsk:

Sunnanp. 1835, S. 61 (Rubr., med feilagtigtDatum : 22. Decbr.)'

Frederik den SjeUe &o, V. S. B. (V. G.). Da Vi

ved allerhbi. Forordning af 7. Marts 1827 allern. have

befalet, at Advokaterne ved Vor Hoiesleret skulle til-

kjendes Salair i de Justits- Sager, som de udfore som

Actores, hvilken Bestemmelse er ligefrem anvendelig

paa alle Justits-Sager, folgelig ogsaa paa dem, derreise

sig fra Forbrydelser, som ere begaaede i Vort Land Is-

land, og som i de foregaaende Instantser sammesteds

ere paakjendte, saa have Vi allern. fundet for godt,

nærmere at foreskrive de Regler, der h'6r fOlges i Is-

land med Hensyn til Indkrævelsen af delte Salarium.

Vi give dig i den Anledning tilkjende, at da der

til Lettelse for Advokaterne er trulfet Foranstaltning til,

at deres Salair i islandske Justits-Sager bliver dem ud-

betalt her i Staden af Vor Kasse, som altsaa atter bor

have Udlægget refunderet, saa haver du, saasnart Ud-

skrift af lloiesterets Dom i en Justits-Sag er dig tilstillet,

at foranstalte det vedkommende Advokat tilkjendte Sa-

lair tillige med de ovrige Omkostninger, som skulle

udredes af Domfældte, inddrevet hos denne og ind-

betalt i Jordebogskassen, hvorimod du, forsaavidt det
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ikke kan faaes hos Domfældte, eller saafremt den Til- 1831.

talte ei er domt til at betale Salairet, har at foranstalte
21, Decbr

Belbbet fra vedkommende Kasse, der i saadan Tilfælde

har at udrede Sagens Omkostninger, indbetalt til Jordé-

bogskassen. — Derefter du dig allerunderd. haver at

rette &c. Kjdbenhavn den 21. Decembr. 1831.

Plakat ang. en Modification i Ctvarantaioe- 27. Decbr

loven med Hensyn til Cholera. Khavn den 27.

Decembr. 1831. — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 5. Mai 1832, men ikke i Synodalforsamlingen. Her

optagen med Hensyn til Forordn. 8. Februar 1805. — Canc.

2. Depart. Registr. XXXII, 860 (183^, Nr. 907) med Datum
26. Decbr. og Bemærkning: at i de trykte Exemplarer staaer

27. Decbr. efter Collegicts Befaling. Original-Aftryk hos Schultz.

*-'oll. Tid. for 1831, S. 964—965 (med Datum 26. Decembr.).

Qvart-Forr. for 1831, S. 175^ Schou) XX, 341—342.
^

Plakat angaaende en Modification af Bestemmel-

sen i Qvarantaine- Forordningen af 8. Februarii 1805

§ 33 Litr. B, med Hensyn til Cholera.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Vi have fundet

foranledigede til allern. at befale, at den i Qvaran-

faine- Forordningen af 8. Februarii 1805 § 33 Litr. B

foreskrevne Forholdsregel, at antænde og tillige med
Ladningerne opbrænde de Skibe, der skulde være Los-

Qings-Qvarantaine undergivne, men formedelst Stranding

61 kunne afgaae til noget Sted, hvor saadan Qvarantaine

afholdes, ikke herefter maa, uden foregaaende

dertil indhentet Tilladelse fra Vor Direction for Qvaran-

taine - Foranstaltningerne, anvendes i noget Tilfælde,

^3ar hiin Qvalificalion til Losnings- Qvarantaine alene

foranlediget ved den for Tiden paa nogle Steder i

Europa herskende Cholera. — Imidlertid tillades det

ivrigheden, efter Overlæg med den nærmeste Qvaran-

taine-Gommission, naar Omstændighederne maatte gjore

Losning af Skibet uomgjængelig nødvendig til Ladningens
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1831. Conservation eller Skibets Redning, strax at iværksætte

27. Decbr. Udlosningen, dog under Iagttagelse af al qvarantaine-

mæssig Forsigtighed, og navnligen den, som Litr. d af

forommeldte § 33 B i Qvarantaine- Forordningen om-

melder.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 27. Decembr. 1831.
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B&ger, Bogtrykkerie, Bibliothek, m. t.,

( jemf. Literatur.

182b. 4. (5.?). August. Fundats for Islands Stiftsbiblio-

thek.

— 4. August. Instrux for Bibliolhekaren ved Is-

lands Stiftsbibliothek (S. 121

Anm.).
— 30. Septbr. Gane. Skriv. ang. Udgivelsen af Vi-

dalins Postille.

7. Oktbr. Gane. Skriv, ang. Understøttelse til

Udgivelsen af Vidalius Postille.



1826, 31. Oktbr.

— 15. Novbr.

1827. 19. Januar,

7. Mai.

15. Mai.

15. Mai.

17. Mai.

14. Juli.

^ 25. August.

— 1, Seplbr.

1828. 19. April.

^ 29. April.

7. Mai,

21. Juni.

28. Juni.

1829. 25. April.

Canc. Skriv. ang. Oversendelse

Kort til det islandske Stifts-

bibliothek.

Kgl. Confirmation paa Fundats for

Islands Sliftsbibliothek.

Direct, for Fond. ad usus publ.

Skrivelse (kgl. Resol. 23. Decbr.

1820) ang. Understottelse til en

Udgave af Vidalins Postille.

Reglement for Udlaan af Boger fra

Islands Sliftsbibliothek (S. 118

Anm.).

Kgl. Resol. ang. Foræring af Flora

Danica til Stiflsbibliotheket i

Island.

Univ. Dir. Skriv. ang. Revision af

Regnskab for de til Bessaslad

Skoles Disciple solgte BcJger.

Gane. Skriv. ang. Andragende om

et nyt Oplag af Bornelærdoins-

bogen.

Particulairkamra. Skriv. ang. de til

Bibliotheker i Island bestemte

Exemplarer af Flora Danica.

Canc. Skriv. ang. Skrifter forærede

til Islands Sliftsbibliothek.

Canc. Skriv. ang. Indsendelse a»

Exemplarer af trykte Skrifter

til Bibliolhekerne.

Univ. Dir. Skriv. ang. Foræring af

et Værk lil Skolens Bibliothek.

Canc. Skriv. ang. det. til Stiflsbiblio-

theket skjænkede Exemplar af

Flora Danica.

Forordn, for Danmark, ang. Forbud

mod Eftertryk af Fremmedes
Forlagsskrifter (Gane. Skriv. 23.

Mai 1829); jevnf. S. 388, 419.

Univ. Dir. Skriv. ang. et Exemplar

af Flora Danica til Skolens

Bibliothek.

Univ. Dir. Skriv. ang. Foræring at

et Værk til Skolens Bibliothek.

Canc. Skriv. ang. Oversendelse at

den nye Pharmacopoea pau-

perum m. v.

1
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1829. 5. Mai. Canc. Skriv. ang. UnderstcSttelse for

Islands Sliftsbibliolhek.

183.0. 6. Febr. Renlek. Skriv. ang. Trykningen af

Færgemænds Instrux i Rangar-
valla Syssel.

— 13. April. Canc. Skriv. ang. Henlæggelse af

det Scinderlandske Læseselskabs
Beholdninger til Stiftsbibliothe-

ket.

— 28. August. Gane. Skriv. ang. SpcJrgsaiaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger for Aarene
18I5til 1819 (PI. lO.Juni 1818);

jevnf. S. 648.

— 28. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 10. Sept.)

ang. Understcitlelse til Udgivel-

sen af et islandsk oeconomisk
Tidsskrift.

— j6. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forrentning af

Stiflsbibliothekets Capital.

1831. 6. April. Kgl. Bekjendtg. ang. Forbud mod
Efterstik af danske topograph.

Kort (For. 3. Febr. 183(3. V).

— 9. Juni. Canc. Plak. ang. et i Norge udkom-
met Forbud mod Eftertryk.

— 5. August. Flak. ang. Kjøbenhavns Universitets

Privilegium paa Almanakkens
Udgivelse (For. 3. Febr. 1836.

VII).

— 1. Oktbr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 28. Seplbr.)

ang. Bestyrelsen af det forrige

Landoplysnings- Selskabs Bog-

trykkeris

BSrne-Skole, see Skole.

Capitelstaxt, jevnf. Skatter og Afgifter.

1826. 16. Januar. Capitelstaxt for Norder-Amtets fire

Sysseler fra Medio Mai 1826 til

samme Tid 1827 (ligeledes for

Oster-Amlet, S. 4 Anm. 1).

~- 10. Febr. Capitelstaxt for Sonder -Amtet fra

Medio Mai 1826 til samme Tid
1827.

20. Febr, Capitelstaxt for Vester - Amtet fra

Medio Mai 1826 til samme Tid
1827.
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J827. 17. Januar. Capitelstaxt for Norder- Amtets fire

Sysseler fra Medio Mai 1827 til

samme Tid J82H.
— 18. Januar. Capitelstaxt for Oster -Amtets to

Sysseler fra Medio Mai 1827 til

samme Tid 1828.
— 16. Febr. Capitelstaxt for S5nder- Amtet fra

Medio Mai 1827 til samme Tid

1828.
— 20. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1827 til samme Tid

1828.

1828. 16. Januar. Capitelstaxt for Oster -Amtets to

Sysseler fra Medio Mai 1828 til

samme Tid 1829.
— 16, Januar. Capitelstaxt for Norder-Amtets fire

Sysseler fra Medio Mai 1828 til

samme Tid 1829.
— 9. Febr, Capitelstaxt for Sonder -Amtet fra

Medio Mai 1828 til samme Tid

1829.
— 12. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1828 ti! samme Tid

1829.

1829. 21. Januar. Capitelstaxt for Oster- Amtets lo

Sysseler fra Medio Mai 1829 til

samme Tid 1830.
— 21, Januar. Capitelstaxt for Norder og Oefjords

Sysseler i Norder -Amtet fra

Medio Mai 1829 til samme Tid

1830,
— 21. Januar. Capitelstaxt for Skagafjords og Huna-

vatns Sysseler i Norder-Amtei
fra Medio Mai 1829 til samme
Tid 1830.

— 7, Febr, Capitelstaxt for Sbnder - Amtet fra

Medio Mai 1829 til samole Tid

1830. .

— 12. Febr. Capitelstaxt for Vesler-Amtet fra Medio

Mai 1829 til samme Tid 1830.

1830. 30. Januar. Capitelstaxt for Oster -Amtets to

Sysseler fra Medio Mai 1830 til

samme Tid 1831.
— 30. Januar, Capitelstaxt for Oefjords og Norder

Sysseler i Norder -Amtet fra

Medio Mai 1830 til samme Tid

1831.
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1830. 30, Januar. Gapitelslaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet
fra Medio Mai 1830 til samme
Tid 1831.

— 6. Febr. Gapitelslaxt for Scinder- Amtet fra

Medio Mai 1830 til samme Tid
1831.

— 13. Febr. Gapitelslaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1830 til samme Tid
1831.

1831. 2. Febr. Gapitelslaxt for Oster -Amtets to

Sysseler fra Medio Mai 1831
til samme Tid 1832.

— 2. Febr. Gapitelslaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet
fra Medio Mai 1831 til samme
Tid 1832.

— 2. Febr. Gapitelslaxt for Oefjords og Norder
Sysseler i Norder - Amtet fra

Medio Mai 1831 til samme Tid

1832.

— 3." Fébr. Gapitelslaxt for Scinder - Amtet fra

Medio Mai 1831 til samme Tid
1832.

— 15. Febr. Gapitelslaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1831 til samme Tid
1832.

Chirurg, Cbirnrgikat, see Medicinalvæsenet.

Oholera-Epidemie, see Medicinalvæsenet.

Christ fæ -Jorder, see Fattigvæsenet.

Go II eet (Erichsenske], see Geistligheden, Legater.

Collegierne, jevnf. Bevillinger.

1827. 23. Novbr. Plak. for Danmark, ang. collegiale

Expeditioners Lcisning (Canc.

Skriv. 27. Mai 1828); jevnf,

S. 271, 302, 392, 536.

1831. 30. Juli. Gane. Skriv. ang. Adgang til Be-

nyttelse af Gancelliets Archiv.
~ 21. Decbr. For. ang. tJdvidelse til Island af

no^le i 1827 udkomne Anord-
ninger (1. For. 23. Marts 1827).
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Communalvæsenet, jevnf. Fattigvæsenet.

1828. 27. Seplbr. Canc. Skriv. ang. Fremgangsmaadea
mod dem, der ikke ville mod-

tage Repstyrer-Bestillingen.

— 6. Decbr. Reulek. Skriv. ang. Foreningen af

Grafnings Rep med Thingvalla

Rep.

1830. 19. Januar. Canc. Circ. ang. Paategning afCom-

muners Obligationer.

1831. 25. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Juni)

ang. Bortskjænkelse af den

gamle Landfogedbolig i Reykja-

vik til Falligvæsenet.

Oommunitetet, see Universitetet.

GonfirmatiOIl, see Fond, Legater og Stiftelser, Testamenter.

Gonvention, see Traktater.

Griminalvæsenet,
jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne.

1826. 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Indberetninger om De-

linquent-Omkostninger.
— 19. April. Plak. forDanm., ang. Hend5mme!sØ

til Fæslningsarbeide (Gane. Skriv*

5. Mai 1827).— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (For. 20. April);

jevnf. S, 161— 1(53, 404, 457--

4(^0.

— 3. (6.?) Juni. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse

aarlige Recnskaber over Delin-

quenl-Omkostninger.

1827. 17. Febr. Gane. Skriv. ang. Forslag til For-

andringer i Lovgivningen orn

Delinquenlsager.
— 27. Febr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 14. Febr.)

ang. unge Forbryderes Hen-

dOmraelse til Tui^thus - Arbeide

istedenfor Fæstning; jfr. S. 271,

302.
— 17. Marts. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1826 (PL 19. April).
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1 827. 30. Marts. For. om Landsforvisningsstraffens

Ophævelse (For. 21. Decembr,
1831. II); jevnf. S. 272, 303,

534, 651, 820.— 28. April. Gane. Skriv. eng. mistænkelige Per-

soners Arrestabiiitet.

— 5. Mai. Gane. Skriv. ang. Udvidelse af Lov-

bud fra 1820 (PI. 19. April).

— 1. Seplbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. 24. Sept.;

Pi. 29. Oktbr.).

— 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Fængsling af mis-

tænkte Forbrydere, samt An-
vendelse af Tvangsmidler mod
Inquisiter,

— 22. Septbr. Gane. Skriv, (til Amtmændene) ang.

Forslag til en ny Anordning
om Griminalvæsenet i Island.

— 22. Septbr. Canc. Skriv, (til Landsoverrctten)

ang. Forslag om en ny Grimi-

nal-Anordning for Island.

— 22. Septbr. Canc. Skriv, (til Rentek
)

ang. For-

slag til en ny Anordning, ved-

kommende Griminalvæsenet i

Island.

— 7. Decbr. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

Anordninger fra 1824 (Forordn.

24. Septbr.).

— 21. Decbr. Plak. ang. Omkostning paa crimi-

nelle Arrestanters Vadsk, S. 272,

303; 535, 051.

1828. 22. Januar. Gane. Plak. ang. Skipperes Forplig-

telse til at overfore Personer

for offentlig Regning (Forordn.

3. Febr. 1830. I); jfr. S. 388,

420.
— 8. Marts. Gane. Gire. ang. Indberetninger til

Gancelliet om betydelige crimi-

nelle Tilfælde.

— 29. Marts. Gane. Gire. ang. schematiske Ind-

beretninger om forefaldende

Sager angaaende Forbrydelser

og Straffe.— 27. Mai. Gane. Gire. ang. Goncurrencc^n af

Skades-Erstatning og Sags-Om-
kostninger i den Skyldiges Bo.
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1828. 2. August. Gane. Skriv. ang. de for Island gjel-

dende Love i Blodskams-Sager.
— 27. Septbr. Gane. Gire. ang. Indsendelse af Op-

lysninger vedkommende For-

brydere.
— 18. Oktbr. Rentek. Gire. ang. Indsendelse af

Gonlrakter om Arrestanters

Overforsel til Kjobenhavu.
— 1. Novbr. Gane. Skriv. ang. Udskrifter af Lands-

overretsdomme i Justitssager.

1829. 18. Juli. Gane. Skriv. ang. Omkostninger i

Justits - Sager og deres Udre-

delse af de Tiltaltes Boer.
— 3. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Indvarsling i of-

fentlige Politierets-Sager m.
1830. 8. Januar. For. ang. Afskaffelsen af Sliftslig-

ninger, m. m. (For. 3. Febr.

I83[). III).

1831. 25. Januar. Gane. Skriv. ang. Behandlingen
Delinquenters Boer.

— 12. Febr. Gane. Gire. ang. Bekjendlgj5relser af

Appelstævninger i criminell^

Sager.
— 3. Mai. Gane. Skriv. ang. en ny Anoniniog

om Griminalvæsenet i Island.

— 28. Mai. Rentek. Skriv, (til Siiflamtm.) ang-

Fremgangsmaaden ved Ligning

af Delinquent - Omkostninger,

samt om Amtsrepartitionsfon-

dene.
~ 28. Mai. Rentek. Skriv, (til Amtmændene) ang.

Ligningen af Delinquent- Oii^"

kostninger, samt om Amtsrepa*'"

titionsfondene.

— 6. Decbr. Gane. Gire. ang. aarlige Indberet-

ninger om criminelle Sagers

Fremme. -

— 21. Decbr. For. an^. Udvidelse til Island at

^ noiile i 18-27 udkomne Anord-

ninger (II. For. :iO Marts

21. Deebr. Reskr. ang Udredelse af Iloiestcrets-

Advokaters Salair i
islandske

Justits-Sager.
,

Daab) see Geistligheden.

Delinquenter, Delinquentsager, Delinquent Om-

kostninger, see Griminalvæsenet, Retterne, m.
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Dimission (af Private^, see Skolen.

Donationer, see Legater og Stiftelser.

Dyrlæge, see Landbovæsenet.

Diivstumme-Institut, see Skole.

Embeder, Embedsmænd m. v.,

jevnf. Collegieme, Geistligheden, Medicinalvæsenet, Pensions-

væsenet, Regnskabsvæsenet, Retterne, Sportelvæsenet.

1826. 22. Febr. Flak. for Danm. ang. nærmere Be-

stemmelser om visse Embeds-
mænds Forpliglelse til Indskud
i Enkekassen (Reskr. 24. Sept.

18:M)); jevnf. S. 1*34, 177,390,
597.

— 5. April. Kgl, Kesol. ang. Opforeisen af en

Bispebolig paa Laugarnæs.
— II. April. Rentek. Skriv. (kgl. Resol. ."). April)

ang. Opforeisen af Bisperesi-

denisen paa Laugarnæs.
— 29, April. Canc. Skriv. ang. Forslag om An-

sættelse af en Amtsphysikus
for Nord- og Osler-Amtel.

— 13. Mai. Kgl. Resol, (Rentek. Skriv. 23, Mai)

ang. Skagafjords Syssels Grænd-
ser m. v. 1

— 27. Mai. Gane. Skriv, ang islandske Embeds-
mænds Indskud i Enkekassen.

— 14. Juli. Canc. Plak. for Danm. (kgl. Resol.

13. Mai) ang. visse Embeds-
mænds Indskud i Enkekassen

(Reskr. 24. Septbr. 1H30); jfr.

S. 105, 177, 390, 597.

1827. 23. Marts. For. ang. Udvidelse af Biskoppernes

Myndighed (Reskr. 14. Novbr.
I832)j jevnf. S. 272, 303 Anm.,

534, 051.
— 23. Marts. For. ang. Udvidelse af Overovrig-

hedernes Myndighed (For. 21.

Decembr. 1831. I
;
jevnf. Canc.

Skriv. 19. April 1832); jevnf.

S. 272, 303, 532—534, 050,

818.— 9. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 15. Mai)

ang. Tilskud til Opførelse af en

Bispebolig paa Laugarnæs.

fX, B, 54
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1827. 19. Mai. Kgl. Resol. ang. OpfSrelse af en ny

Amtmands - Bolig i Nord- og

Oster-Amtet.
— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opforeisen af

en Amtmands-Bolig paaGaarden
Mo&ruvellir.

— 22. Seplbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. Okii>'':)

ang. Comptoirholdspengc til

Stiftamtmanden i Island.

— 23. Novbr. Plak. for Danmark ang. collegiaic

Expeditioners Lcisning (Gane.

Skriv. 27. Mai 1828]; jevnf.

S. 271, 302, 392.

1829. 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Bestemmelsen
af Sysselmændenes visse .

og

uvisse Indtægter.
— 10. Marts. Kgl Resol. (Rentek. Skriv. 11. April)

ang. Gagelillæg for Sysselman-

den paa Vestmannoerne.— 14. Marts. Rentek. Skriv, ang. Tienden i Oefjords

Syssel.

— 11. April. Canc. Skriv. ang. Betingelserne ved

Dislrikts-Chirurgers Ansættelse

i Island.

— 25. April. Canc. Skriv. ang. Reisetilladelser til

Kjobenhavn for underordnede

Relsbeljente.

— 25. April. Rentek. Skriv. ang. Anskaffelse a

Reiselelt som Inventarium

Sender-Amtet.
— 10. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Juni)

ang. Amtmændenes Embeds-

reiser og Friskyds.

— 16. Mai Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 6. JuniJ

ang. Benævnelsen Frederiks-

gave (Fri&riksgåfa) for Amtmands-

Boligen paa ivicidruvalla Klosters

Grund.
— 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forslag til I^d'

forelse af autoriserede Mand-

talsbOger.
— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Landfoged - Bolig >

Reykjavik.
— 30. Mai. Canc. Skriv. ang. Indsendelsen af de

aarlige Medicinal - Beretninger

fvBi Islcincl— 13. Juni. Rentek. Skriv." ang. Kjob af et Huus

i Reykjavik til Landfogedbolig-
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1829. 29. August. Rentek. Skriv. ang. Afgiftsfisken til

Sysselmanden paa Vestmann-
(5erne.

— 19. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Biskoppens Skyds
paa Visitalsreiser.

1830. 24. April. Rentek. Skriv, ang. en Sysselmands-
Enkes Forpligtelse til at betale

Mandtalsbogs-Afgifter.
— 29. Mai. Rentek. Skriv, ang, Evaluationen ved

Embedsmænds Extrapaabuds-

Angivelse.
— 14. August. Canc. Skriv. ang. visse islandske

Embedsmænds Forpligtelse til

at erlægge en Kjendelse lilJu-

stilskassen.

— 28. August. Canc. Skriv. ang. Spbrgsraaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger, fra Aarene
1815 til 1819 (PI. 31. Decbr.

1818); jevnf. S. i)48.

— 10. Septbr. Sportel - Reglement for Rettens -Be-

tjente i Island.

— 14. Septbr. Gane. Plak. ang. Embeders Linninger

i Constitutions og Suspensions

Tilfælde.

— 18. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Betalingsmaaden

af den de islandske Embeds-
mænd paalagte Kjendelse til

Justitskassen.

1831. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Paategning af

Skibspapirer.

— 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Omfanget af Be-

nævnelsen ^jFrederiksgave".

— 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Leien af Lang-

holt Kirkes Qvilder, samt om
Sysselmændenes Diæter.

— 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. at Sysselmanden

i Sondermule Syssel ikke kan

erholde Embedsjord og Embeds-
bolig.

— 25. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Juni)

ang. Brugsjord for Landfogden
i Island.

— 25. Mai. Kgl. Rcsol. (Rentek. Skriv. 4. Juni)

ang, Bortskjænkelse af den
gamle Landfogedbolig i Reykja-

vik til Fattigvæsenet.

54*
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I83J. 7. Juni. Canc. Skriv. ana. Sysselmænds Be-

skikkelse i visse Tilfælde til For-

ligelses-Gommissairer.

^ 25. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om fortjente islandske Mænd.
17, Septbr, Canc. Skriv. ang. Sysselmændenes

Gebyrer og Reiser i Anledning

af Paalegning af Skibspapirer.

— 15. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om Thing-

sognes Combination i Norder-

Mula Syssel.

— 21 . Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af

no^Ie i 1827 udkomne Anord-

ninger (I. For. 23. Maris 1827).

Erichsenske Gollect til Geistligheden i Holnm
Stift, see Geistlighederij Legater.

Enkekasse, Enkepensioner, see Embeder, Embeds-

mænd o. s. V.

Fattigveesenet, Jevnf, Hospitalei-, Legater.

1826. 20. Mai. Canc. Skriv. ang. Faltiglemmers For-

pligtflse til at tjene i Reppen.
— 16. Seplbr. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

Underretninger om Kristfæ-

.Jorder, m. m.

1827. 21. Febr. Reskr. ang. Ophævelse af Forplig-

telsen for fattige B6rn at tjene

1 Reppen.
— 6. Novbr. Regulativ for Nodhjæips - Anlæg »

Hrunamanna Rep i Arnæs Syssel.

1828. 5. Febr. Canc. Ciru. ang. Anmeldelse af Fat-

tiglenimers Dodsfald, m. v.

— 26. April. Canc. Skriv. ang. Revisionen af

J6nsb6k (S. 288 Anm.).

— 14. Juni. Canc. Skriv. ang. Regulativ for et

saakaldet Nodhjælps-Anlæg for

Hrunamanna Rep.
— 27. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Sept.)

ang. Regulativ for et saakaldet

N(5dhjælps-Anlæg i Hrunamanna
Rep.

— 27. Septbr. Canc. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
mod dem, der ikke ville mod-
tage Repstyrer-Bestillingen.
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1828. 11, Oklbr. Canc. Skriv. ang. Omkostninger vfed

en Patients Guur og Pleie paa
almindelig Hospital i Kjobenh.— 19. Novbr. Flak. for Danm, ang. Slæglningers

Forpligtelse til at antage sig af-

sindige Paarorende, S. 389, 420.

1829. U). Mai, Rentek. Skriv. ang. Kjobstædborgeres
Falligbidrag.

— 19. Septbr. Canc. Skriv. ang. afg. Sysselmand
David Schevin2:s Lecat til Fat-

tige i Bardastrands Rep.

1830. 8. Juli. Gavebrev og Fundats paa Jordegods

m. V. til Fattige i Oefjords

Syssel.

— 28. August. Canc, Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til I8I9 (Plak. 25. Juni

1819); jevnf. S. t)49.

— 11. Decbr. Canc, Skriv. ang. Hruna Præstekalds

Afgift af Jorden Thorarenstader.

1831. 20. April, Canc. Skriv. ang. Jon Sigurdssons

Gavebrev til Fattige i Oefjords

Syssel.

^ 25. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Juni)

ang. Bortskjænkelse af den
gamle Landfogedbolig i Reykja-

vik til Fattigvæsenet.

— 4. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Tiendepligten til

Fattige af Kirke- og Kloster-

Jorder

— 14. Oktbr. Kgl. Confirm. paa Repstyrer Jon

Sigurdssons Legat til Fattige i

Oefjords Syssel.

Finantserne, see Jordebogskassen.

Fiskerie, jewf. Handel og Skibsfart.

10. Marts. Rentek. Gire. ang. Vcdbliveise af

Fiskopræmier i eet Aar.

28. Marts. Kgl. Resol. ang. Fornyelse af Præ-
* mier for Fiskerierne under Is-

land.

3. Mai. Rentek. Circ. ang. Fremgangsmaaden
ved Æskning af Fiskepræmier.

1827.

1828.



1830.

1829. 28. Febr. Kgl. Resol. ang. Prægning af en

Medaille til Belonning for for-

tjente islandske Mænd.
Renteii. Skriv. ang. Laxefiskeriet i

Ellida-Aaerne.

Rentek. Skriv. ang. Dæmninger i

Ellida-Aaerne.

Rentek. Skriv. ang. Laxefiskeriet

udenfor Ellida-Aaerne.

Rentek. Skriv. ang. Forpagtningen

af Laxefiskeriet i Eliida-Aaen.

Rentek. Skriv. ang. Forrentning af

et Fond til forulykkede Fiskeres

Efterladte.

Toldk.Circ. ang. Udfcirselen af Fisk.

182T.

23. Mai.

6. Febr.

6. Febr.

6. Febr.

18. Septbr.

1831. 14. Juni.

Fond, jevnf. Legater og Stiftelser.

1826. 23. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftelsen af et

Fond for Vulkanlidte i S6nder-

Amtet.

1827. 1. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Grundlæggelsen
af et oeconomisk Fond for Ve-

ster-Amtet.

1828. 15. Novbr. Regulativ for en oeconomisk Fond

for Vester-Amtet.

1830. 4. Juni. Kgl. Gonfirm. paa Regulativ for en

oeconomisk Fond for Vester-

Amtet.

— 18. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forrentning af

el Fond til forulykkede Fiskeres

Efterladte.

1831. 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Oprettelse af et

Fond for forulykkede Fiskeres

Efterladte i Guldbringe Syssel.

Forligelsesvæsenet, yeun/. Retterne.

6. ApriL Plak. for Danm., ang. nærmere Be-

stemmelser vedkommende For-

ligsvæsenet (For. 21. Decembr.

1831. III); jevnf. S. 272, 303,

534—535, 051, 823.

1828. 26. April. Gane. Skriv. ang. Betaling for Ud-

skrifter af Forlig.

1829. 12. Septbr. Gane. Skriv. ang. Forligs-Sager, som

vedkomme Amtmanden selv,

m. m.
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iy^JI. 7. Juni. Gane. Skriv. ang. Sysselmænds Be-
skikkelse i visse Tilfælde^ til

Forligelses-Commissairer.
— 21. Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af

nogle i 1827 udkomne Anord-
ninger (III. Plak. (). April 1827).

Forstrandsret, see Jordegods-Administration, Vrag.

FoTsvarsvæsenet.

1830. 28. August. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalel om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til 1819(For. 9. Junil819);

jevnf. S. C)50.

1831. 12. April. Gane. Plak. for Danm
,
ang. Cartel-

Gonvention om Udlevering af

Deserteurer m. m.

Frederiksgave (Priferiksgåfa), 5ee Embeder, Embedsmænd,

Fundats, 5ee Fond, Legater og Stiftelser.

Færger, see Veivæsenet.
*

Faste-Forhold, see Jordegods - Administration, Landbo«

væsenet.

Gavebreve, see Legater.

Gebyrer, see Sportelvæsenet, Testamenter.

G eistllghe åen, jevnf. Kirker, Ægteskab.

1826. 17. Januar, Reskr. ang. Oplagelse af et Forb5r

over en Tiltalt, forr. Præst As-

grim Vigfusson, til Fremlæggelse

for Hoiesteret.

~- 17, Januar. Roskr. ang. Tilladelse til at frem-

lægge nye Beviisligheder i As-

grim Vigfussons Sag for Hoieste-

ret.

— 1?. Januar. Gane. Skriv. ang. Function som Tolk

ved el Forhor over Asgrim Vig-

fusson.

— 22. Marts. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 22. Febr.)

ang. theologiske Studenters Af-

giftsfrihed, m. v.

— 5. ipril. Kgl. Resol. ang. OpfOrelse af en

Bispebolig paa Laugarnæs.
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182(). 11. April. Renlek, Skriv, (kg!, Resol. 5. April)

ang. Opfdrelsen af Bisperesi-

denisen paa Laugarnæs.
— 20. Mai. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Forordningen om Præ-

sternes Embede med Hensyn

lil Ægteskab.
— 21. Oktbr. Gane. Skriv ang. Modtagelse af

Obligationer til det Erichsenske

Legat.

— 28. Novbr. Gane. Skriv. ang. Andragende om
Tillæg ti! Fagranæs Præslegaard,

1827. 3. Febr. Gane. Skriv. ang. Bjarnanæs Præste-

kalds Viikaar.

— 23. Marts. For. ang. Udvidelse af Biskoppernes

Myndighed (Reskr. 14. Novbr.

1832); jevnf.S. 272, 30^ Anm.,

533, 05 1

.

— 25. April. Reskr. ang. Gudsljenesles Afholdelse

i Heykjavik og paa Vids.

— 17. Mai. Gane. Skriv. ang. Andragende om
et nyt Oplag af Bornelærdoms-
bogen.

,
— 1. Sepibr. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalei om

Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. 30. April;

8. Oktbr.).

— 29. Septbr, Gane. Skriv. ang. Kirkers Fortrins-

ret i Præsters Fallitboer.

—- 7. Novbr. For. for Danm., ang. Betaling for

Præste- Attester (For. 21. Decbr,

1831. VI); jevnf. S. 272, 503,

392, 535, 530, 051, 825.
— 7. Decbr. Reskr. ang. Udvidelse til Islaad af

Anordninger fra 1824 (For. 30.

April; 8. Oktbr.).

1828. 5. Febr. Gane. Gire. ang. Præsternes Attester

for separerede ÆgtefolL
— 5. Febr. Gane. Gire. ang. AnraeUelse af

Faltiglemmers Dodsfa'd, m. v,

— 30. Mai. For. om Adskilligt, som i Penseende
til Daaben bliver ai. iagttage

(iigjeld. ifcilge Gane. Skriv. 14.

Januar 1847); jevnf. S. 389, 420.
— 11. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Anvendelsen af

oplagte Degnepen^e af Mdbru-
valla Kloster.
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1828. 18. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Eftergivelse af

Mulkl for Helligdagsbrode.
— 28. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Sagen om Antallet

af Stadarhols Kirkes Qvilder.

— 1. Novbr. Canc. Circ. (kgl. Resol. 17. Oktbr.)

ang. Kirkebønnen for de kgl.

Personer.
— 15. Novbr. Canc. Circ. ang. Indretningen af

schematiske Lister over afdbde

Personer.

1829. 18. April. Canc. Skriv. ang. Besættelsen af

Præstekaldet Hjaltasta&ir i Nor-

der-Mule Syssel.

— 27. Mai. Reskr. ang. VidVik Sogns Henlæg-

gelse til Holum Kald.
— 30. Mai. Rentek. Skriv. ang. Spcirgsmaal om

Afgiftsfrihed for nogle ældre

Studenter i Island.

— 1. August. Canc. Circ. (kgl. Hesol. 24. Juli)

ang. Bon i Kirkerne for flere

af Kongehusets Medlemmer.
— 19. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Biskoppens Skyds

paa Visitalsreiser.

— 10. Oktbr. Canc. Skriv, ang, Einholt Præstekalds

Inventariipenge.

1830. 2. Febr. Canc. Skriv. ang. KjOb af en Obli-

gation lil den Erichsenske Col-

lect.

— 24. Marts. Reskr. ang. Vaccinationens Fremme.
— 13. April. Gane. Skriv. ang. Gudstjenesten i

Hruna og Tungufells Kirker.

— 5. Mai. Reskr. ang. den hundredaarigc Kirke-

hoitid i Anledning af den augs-

burcske Confessions Overie-

verelse.

— 15. Juni. Canc. Skriv. ang. Visitatslon og Be-

taling for Præste-lndsættelse.

— 3. Juli. Canc. Skriv. ang. Fordelingen af

Grenjadarstad Præstekalds op-

sparede Indtægter.

— 13. Juli. Canc. Skriv. ang. midlertidig Frita-

gelse for Hitardals Præstekald

fra at underholde en Eleemo-

synarius.

— 14. Septbr. Gane. Skriv. ang. Salair for en Sags

Forelse om Kirkegods.
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1830. 19. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Betingelserne for

Afhændelse af Hvol Kirkes Qvil-

der i Dala Syssel.

— 11. Decbr. Gane. Skriv. ang. Hruna Præstekalds

Afgift af Jorden Thorarenstader.

1831. 26. Febr. Gane. Skriv. ang. det Samme.
— 1, Marts. Gane. Skriv, ang, Indkjbb af Obli-

gation til det Erichsenske Legat.

— 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Degnelonnen af

M(5druvaIIa Kloster.

— 2(). April. Gane. Skriv. ang. Straffen for Hor-

brode, begaaet af Præster.

— 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salair af Munka-

thveraa Kloster til Sognepræ-
sten.

— 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Leien af Lang-

holt Kirkes Qvilder, samt om
Sysselmændenes Diæter.

— 31. Mai. Gane. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
i Anledning af Andragende fra

en Geistiig om Skilsmisse.

— 13. August. Gane. Skriv. ang. Betalingsmaaden

af de lovbefalede Ydelser 'til

Præster og Kirker i Island m. v.

— 21. Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af

nogle i 1827 udkomne Anord-

ninger (VL For 7. Novbr. 1827).

GjsldS-Sager, jevnf. Sportelvæsenet.

182(). 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

Anordninger fra 1823 i Island

(For, 7. Febr.; PL 14. Mai).

— 5. April. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

nogle Lovbud fra 1823 (Plak.

14. Mai).

1827. 1. Septbr. Gane. Skriv. ang. Sp5rgsmaalet otn

Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. (>. August;

m og S. 245 Anm.).

1828. 25. Januar. For. ang. Reltergangsmaaden i visse

Gjælds-Sager; jfr. S. 389, 420.

Grdnland.

1827. 19. Decbr. Geh. Statsmin. Miistings Skriv. (kgl.

Resol. 18. Decbr.) ang. Forsog

til fra Island at opdage Gren-

lands Osterbygd.
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1828. 2. Febr. Renlek. Skriv. ang. Expedition fra

Island til Opdagelse af Gren-
lands Oslerbygd.

Haandværker, Haandværkere.

1827. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forbud innod al

drive Handel og Haandværk i

Forening, m. v.

1829. 14. Febr. Reskr. ang. Understotlelse for en

islandsk Haandværksmand.

Handel og Skibsfart,
jevnf. Capitelstaxt, Fiskerie, Kjttbstæder, Pengevæsenet, Sopas.

1826. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Beseilings-Passer

til Island.

— 20. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 9. Mai)

ang. Tilladelse for Spekulant-

handlere til directe at beseile

Vestmannberne.
— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (PI. 25. August;

For. 2. Decbr.); jevnf. S. —
1()3, 404-405, 458 Anm.— 26. April. Convention mellem Danmark og de

Amerikanske Fristater.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Foranstaltninger

lil Islands Forsyning med Korn-

varer.— 2. Novbr. Handels-Traktat mellem Kongen af

Danmark og Kongen af Sverrig

og Norge.
— 16, Decbr. Qener. Toldk. Giro. ang. Skibsaf-

gifter m. m. for svenske og

norske Skibe.
1827. 30. Januar. Kgl. Resol. ang. Foranstaltninger i

Anledning af Kornmangel i Is-

land.
— 3. Marts. Canc. Skriv. ang. Handel med ustem-

plede Spillekort.

— 13. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tilforsel til Is-

land.— 19. April. Rentek. Plak. (kgl.i Resol. 4. April)

ang. Tilladelse til midlertidig

at beseile Raufarhofn.
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1827. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forbud imod al

drive Handel og Haandværk i

Forening, m, v.

— 1. Seplbr, Canc. Skriv. ang. Sp6rgsrnaalel om
Udvidelse lil Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. 2(i. Juni;

PI. 29. Oklbr. ; see S. 245 Anm.).

— 27. Oktbr. Toldk. Skriv. ang. de edelige For-

klaringer ved Meddelelser af

algierske Sopasser,
— 19. Decbr. Geh Statsmin Mostings Skriv. (kgl.

Resol. 18. Decbrr) ang. Forsog

lil fra Island at opdage Gren-

lands Osterbygd.
1828. 22. Januar. Gane. Plak. ang. Skipperes Forplig-

lelse lil at overfcire Personer

for offentlig Rebning (For. 3.

Febr. 1831). 1); jevnf, S. 388,

420.

— 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Expedilion fra

Island lil Opdagelse af Gr5n-

lands Osterbygd.
— 23. Febr. Rentek. Skriv. ang. Grundleie af

Handelsstedet paa Skagastrand.
— 27. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 15. Marts)

ang. midlertidig Tilladelse for

Spekulanter lil al handle paa

Vestmann(5erne.
— 22. April. Plakat indehold. Regulativ for de

Ralioner, der tilkomme Mand-
skabet paa Handelsskibe, S. 389,

420.

— 20. April. Handels og Skibsfarts Traktat mel-

lem Danmark og Rrasilien.

— 3. Mai. Rentek. Gire, ang, Fremgangsmaaden
ved Æskning af Fiskepræmier.

— 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. Postskibels Fri-

tagelse for visse af Handels-

lovenes Indskrænkninger.
— 17. Septbr. Kgl. Resol. ang. Tilladelse lil Ud-

førsel af Heste og Hornqvæg
fra Island til Orknoerne.

— 1. Novbr. Stiftamls - Inslrux for Lodserne i

Reykjavik og Hafnarfjord.

— 14. Novbr. Plak. for Danm
,
ang. Opfiskning af

Ankere m, m. (jevnf. S. 389,

420).

V
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1828. 3: Decbr. For. om det slemplede Papirs Brug

i Kongerigel Danmark.

1829. 18. Marts. Plak. ang. ^Betaling for Forretninger

ombord i Skibe (For. 3. Febr.

i83(>. II).

— 26. Marts, Toldk. Circ. ang. nærmere Fortolk-

ning af en Artikel i Handels-

Traktaten med Brasilien, S. 281

Anm.
— 10. April. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 25. Marts)

ang. midlertidig Autorisation af

' Raufarhefn som Udliggersted..

— 2. Juni. Admiralitets Skriv. ang. Approba-

tion af Inslrux for Lodserne

ved Reykjavik og Havnefjord.

1830. 1. Mai. Rentek. Circ. ang. Sporgsmaal om
Indfdrelse af en storre Frihed i

den islandske Handel.

— 12. Juni. Rentek. Skriv, ang, midlertidig Op-

hævelse af Ud fcirsels- Afgift fra

Island lil Udlandet.

— 15. Juni. Canc. Skriv. ang. russiske Krigs-

skibes forventede Ankomst til

de islandske Farvande.
— 24. Juni. Admiralitets Skriv. ang. Forandring

i Instruxen for Lodserne i

Reykjavik og Hafnarfjord.

— 21. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Circ. 7. August)

ang. midlertidig Eftergivelse af

Udforsels- Afgift af islandske

Varer, som gaae direcle til Ud-

landet,

— 28. August. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene

1815 til 1819 (Plak. 11. Marts

1818; Canc. Plak. 30. Oktbr.

s. A.), S. 545 Anm.

1831. 23. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skr. 26. Marts)

ang. Vestmannciernes Beseiling.

— 5. Marts. Rentek.' Skriv. ang. Paategning af

Skibspapirer.

— 27. Marts. For. ang. Lodsvæsenet i Danmark.

— 23. ApriL Rentek. Skriv. ang. hvorvidt Borgere

i Islands Kjobstæder ere for-

pligtede til at holde Vareoplag.

\
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1831. 14. Juni. Toldk. Circ. ang. Udførselen af

Fisk.

— 17. Septbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmændenes
Gebyrer og Reiser i Anledning

af Paategning af Skibspapirer.

— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Overholdelsen af

Qvarantainelovene.

Havedyrkning, see Landbovæsenet.

Ho er, see Løsagtighed.

Hospitaler. a

1827. 8. August. Reskr. ang. Formildelse af Horstraf

til Bøder til Hospitalet.

1828. 17. Okibr. Reskr. ang. Eftergivelse af Horslraf

mod Boder til Hospitalet.

1829. 13. Mai. Reskr. ang. Eftergivelse af Leier-

maals- Straf (mod Boder til Ho-

spitalet).

1831. 2. Decbr. Reskr. ang. Eftergivelse af Horstraf

imod Bøder til et Hospital.

Hoverie, see Jordegods-Administration.

Hvalfangst.

1829. 28. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. April)

ang. Understøttelse til Forsøg

med Hvalfangst i Island.

— 25. April. Rentek. Skriv. ang. Fremgangsmaa-
den med Forsøg til Hvalfangst

i Isafjords Syssel.

1830. 15. Mai. Rentek. Skriv. ang. Administrators

Salair af opdrevne Hvaler.

HOiestéret, see Retterne.

Instruction,

1827. 14. Mai. Stiftsøvrighedens Instruction for Oeco-

nomus ved Bessastad Skole

(S. 204 Anm.).

— 27. Mai. Instruction for Dyrlæge Heigaard paa

en Reise til Island, til Under-

søgelse af en Sygdom blandt

Faarene.

1828. 1. Novbr. Stiftanils - Instrux for Lodserne i

Reykjavik og Hafnarfjord.
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1829. 1. Juli. Reglement for Færgemænd i Rångår-

valla Syssel (Rubr.).

— 19, Septbr, Reglement for Færgemænd i Rångår-

valla Syssel.

iS.'id. 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. Trykningen af

Færgemænds Insirux i Rångar-

valla Syssel.

— 15. Mai. Rentek. Skriv. ang. Administratorers

Myndighed ved Jorders Bort-

bygsling.

Inventarium, Inventarii-Clvilder, see Geistligheden,

Kirker.

Jonsbogen, see Lovgivning.

Jordebog, seo Matrikel.

JordebOgSkassen, jevTif, Regnskabsvæsenet.

1831. 24. Mai. Kgl. Resol. ang. Finantskassens Til-

skud til den islandske Jorde-

bogskasse.
— 26. Novbr, Kgl. Resol. ang. d^n islandske Jorde-

bogskasses Balance.

Jordegods -Administration en,

jevnf, Capitelstaxt, Landbovæsenet, Skatter og Afgifter.

1826. 22. Juli. Rentek. Skriv. ang. Afleveringen af

Md&ruvalla Klosters Gaard og

Gods.
— 20. Decbr. Kgl. Reso!. ang. Erlæggelsesmaaden

af Afgifterne af de offentlige

Godser i Vester-Amtet.

1827. 3. Febr. Gane. Skriv. ang. Bjarnanæs Præste-

kalds Vilkaar.

— 17. Febr. Rentek. Skriv. ang. Benyttelsen af

Jorden Grund ved Grundarfjord.

— 17. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udskiftning af

Udmarker paa Alptanæs.
— 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsvindings-

Procenter paa Smcir af Kloster-

godserne.

— 17. Marts. Rentek. Skriv. ang. Bortforpagtning

af Æderfuglevarpet paa Vest-

mannOerne.
— 12. Mai. Rentek. Circ. ang. at Restancer af

kgl. Afgifter i S(5lv kunne af-

gjores med Rede Sdlv.
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1827. 19. Mai. Rentek. Skriv. ang. Administrationen
af Gaarden Arnarstapi.— 27. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Auction over
Afgiftsfisk paa Veslmannoerne.

1. April. Canc. Skriv. ang. Forslag om Ud-
pantning af Jordebogs- Afgifter

i Island.

— 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Synsforretning
over Grenivfk paa GrimsO og
Betalingen for samme.

1829, 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Aflevering af

de Medruvalla Kloster følgende

Qvilder m. v.— 16. Mai. Kgl. Hesol. (Rentek. Skriv. 6. Juni)

ang. Benævnelsen Frederiksgave
(Fri&riksgåfa) for Amtmands-
Boligen paa Mcidruvalla Klosters

Grund.
— 16. Mai. Kgl. Resol. ang. Fremgangsmaaden

ved Inddrivelse af Jordebogs-

Afgifters Restancer paa Island.
16, Mal. Rentek. Skriv. ang. Administratorers

Regnskabsaor.
— 21. Mai. Plak. ang. Inddrivelse af de kongl.

Jordafgifter i Island.— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Laxefiskeriet i

Eliida-Aaerne.— 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Forsirande i Skaptafeils Syssel.
1830. 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. Dæmninger i

Eliida-Aaerne.
— 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. Laxefiskeriet

udenfor Eliida-Aaerne.— 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. Forpagtningen af

Laxefiskeriet i Eliida-Aaen.
— 13. Febr. Rentek. Skriv. ans;. Betali ngen for

den kgl. Afgifrsfisk i Gul'dbringe
Syssel.

— 17. April. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse
af Schemata til Regnskaberne
for de kgl. Kirker i Island.— 24. April. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse
af Sctiema til Administrations-

Hegnskaber.
~ 15, Mai. Rentek. Skriv. ang. Administratorers

Myndiglied ved Jorders Bort-

bygsling.
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1830. 15, Mai. Rentek. Skriv. ang. en Administrators

Salair af opdrevne Hvaler.
— 29. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af

Mandslaan og andre Hoverie-

Præslalioner paa Thingore Klo-

sters Godser.
— 29. Mai. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

indsvinding paa ThingOre Klo-

sters Indkomster.
— 19. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Istandsættelse af

nogle Kongen tilhorende Kirker

(S. 605 Anm.).
1831. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salair af Munka-

(hveraa Kloster til Sognepræsten.
— 21. Mai, Rentek. Skriv. ang. Leien af Lang-

holt Kirkes Qvilder, samt om
Sysselmændenes Diæter.— 17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregningsmaa-
.den af Qvader og Qvildeleier

paa det kgl. Jordegods i Guld-

bringe og Kjosar Syssel.

Jordemodervæsenet, see Metlicinalvæsenet.

Jubelfest, see Geistligheden.

Justitskassen, Justitsvæsenet,
jevnf. Lovgivningen, Regnskabsvæsenetj Retterne.

1829. 8. August. Canc. Skriv. ang. Omkostninger ved

Trykningen af den af den is-

landske Landsoverret udgivne

Samling af Forordninger m. v.,

vedkommende Island.

— 29. August. Rentek. Skriv. ang. Omkostningorne
ved Trykningen af de Island

vedkommende Anordninger.

Justits-Sager, see Criminalvæsenet, Retterne.

Kirker, jevnf. Geistligheden, Tiende.

1826. 30. Septbr. Canc. Skriv. ang. Anskaffelse af

Messeklæder til Domkirken i

Reykjavik.
—^ 15. Decbr. Reskr. ang. Nedlæggelse afCapellet

i Innri-Fagradai.

IX. 55
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1827. 3. Febr. Canc. Skriv. ang. Optagelse af et

^ybyg paa Saudanæs Kirkes

Grund.
— 25. April. Reskr. ang. Gudstjenestes Afholdelse

i Reykjavik og paa Vidb.
— 17. Mai. Gane. Skriv. ang. Sanda Kirkes In-

ventarii-Penge.
— 25. Septbr. Gane. Skriv. ang. Gjenopbyggelsen

af Flatt) Kirke.
— 29. Septbr. Rentek Skriv. ang. Brandvæsenet i

Reykjavik m. v. (S. 228 Anm.).
— 29. Septbr. Gane. Skriv. ang. Kirkers Fortrinsret

i Præsters Fallitboer.

1828. 28. Oktbr. Canc. Gire. ang. Indretningen af

Kirkedøre.
— 28. Oktbr, Gane. Skriv. ang. Sagen om Stadar-

hols Kirkes Qvilder.

1829. 21, Febr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelse af

Kirketiende af Hjemmegaardens

Bruger.
— 18. April. Canc. Skriv. ang. nogle Kirkers

Istandsættelse.

— 23. Juni. Canc. Skriv. ang. BetalingsmaadeD

af Leie af Skard Kirkes Inven-

tariiqvilder.

— 23. Decbr. Reskr. ang. Afgift til VestmannOe

Kirk 6

1830. 13. April. Canc. Skriv. ang. Gudstjenesten >

i Hruna og Tungufells Kirker.

— 17. April. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse at

Schemala til Regnskaberne for

de kgl. Kirker i Island.

— 19. Oktbr. Gane. Skriv. ang. nogle Kirkers

Istandsættelse.— 19. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Betingelserne for

Afhændelse af Hvol Kirkes.

Qvilder i Dala Syssel. .

Rentek. Skriv. ang. Afgiften ai

Reykjavik Domkirkes Jorder.

1831. 21. Juni, Canc. Skriv. ang. Regnskabsforeisen

for de kgl. Kirker i Island.

— 28. Juni. Canc. Skriv. ang. Hvamm Kirkes

Inventarium.
— 9. Juli. Rentek. Skriv. ang. Indforelse i

Kirkebcigerne af Regnskaber
loi

de kgl. Kirker i
Stinder-Amtei.

13. Novbr.
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1831, 13. August. Canc. Skriv. ang. Betalingsmaaden
af de lovbefalede Ydelser til

Præster og Kirker i Island, m. v.— 4. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Tiendepligten til

Fattige af Kirke- og Kloster-

Jorder.

Ejttl)Stæder, j&vmf. Fattigvæsenet, Handel og Skibsfart.

1827. 17. Febr. Rentek. Skriv. ang. Benyttelsen af

Jorden Grund ved Grundarfjord,
— 28. April. Rentek. Skriv. ang. SprSitévæsenet

i Reykjavik.
— 1. Septbr. Canc. Skriv. ang. SpSrgsmaalet om

Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (PI. 29. Oktbr.).

— 29. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Brandvæsenet i

Reykjavik m. v.

— 3. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Ind-

skrænkninger af Bygningspræ-
mierne i de islandske Kjob-

stæder.
— 7. Decbr. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

Anordninger fra 1824 (PI. 29.

Oktbr.).

1828. 23. Febr. Rentek. Skriv. ang. Grundleie af

Handelsstedet paa Skagaslrand.
— 27. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 15. Marts)

ang. midlertidig Tilladelse for

Spekulanter til at handle paa
Vestmannoerne.

-— 1. Marts. Rentek. Skriv. ang. indretningen af

en Børneskole i Heykjavik.

— 27. Septbr. Rentek, Skriv. ang. Opforelse af en

Vindmølle ved Reykjavik.

1829. It). Mai. Rentek. Skriv. ang. Kjcibstædborgeres

Fatligbidrag.

— 16. Mai. Rentek. Skriv. ang. Besejlingen af

Raufarhofn.
1831. 23. April. Rentek. Skriv. ang. hvorvidt Borgere

i Islands Kjcibslæder ere for-

pligtede til at holde Vareoplag.

25. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 4. Juni)

ang. Bortskjænkelse af den gamle

Landfogedbolig i Reykjavik til

Fattigvæsenet.

55*
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Kongen, Kongehnset m, v.

1820. 3. Januar. Gane. Gire. ang. det flere af Konge-

husets Medlemmer tillagte Præ-

. dikal af ((Kongelig Hoihed".

1828. 1. Novbr. Gane. Gire. (kgl. Resol. 17. Oktbr.)

ang. Kirkebcinnen for de kgl.

Personer.

1829. 1. August. Gane. Gire. (kgl. Resol. 24. Juli) ang.

Bon i Kirkerne for flero af

Kongehusets Medlemmer.

Kopper, see Vaccination.

Kort, see Bager, Bibliothek o. s v.
j
Opmaaling.

Krist fæ -Jorder, see Fattigvæsenet.

Landbovæsenet,
jevnf. Capitelstaxt, Jordegods-Administration, Matrikel,

Skovvæsenet.

1827. 3. Febr. Gane. Skriv, ang. Optagelse af et

Nybyg paa Saudanæs Kirkes

Grund.
— 17. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udskiftning af

Udmarker paa Alptanæs.
— 25. Mai. Kgl. Resol. ang. Opsendelse af en

Dyrlæge til Nord- og Oster-

Amtet i Island.

— 27. Mai. Instruction for Dyrlæge Heigaard paa

en Reise til Island til Under-

sogelse af Sygdom blandt

Faarene.
— 1, Septbr. Rentek. Skriv. ang. Grundlæggelse

af et oeeonomisk Fond for Ve-

"Ster-Amtel.

1828. 2t). April. Gane. Skriv. ang. Revisionen af

J6nsb6k (S. 288 Anm.).
— 27. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Sept.)

ang. Antagelse af en Elev fra

Island til Veterinairskolen i Kbh.
— 17. Septbr. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Ud-

fdrsel af Heste og Hornqvæg
fra Island til Orknoerne.

— 15. Novbr. Regulativ for en oeeonomisk Fond
for Vester-Amtet.'

— 6. Deebr. Rentek. Skriv. ang. SpcSrgsmaalet om
Tiende af Jordqvilder paa de
af Selveiere beboede Gaarde i

Island.
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1829, 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Jorden Viddes
Dyrhed efter Malrikelen.

— 24. Januar. Rentek, Skriv. ang. midlertidig Tiende-

frihed for nogle solgte kongel.

Jorder.

— 27. Januar. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalel om
Tiende af Jordqvilder paa Selv-

eiergodsel i Island.

— 28. Febr. Kgl. Uesol. ang. Prægning af en

Medaille til Relcinning for for-

tjente islandske Mænd.
— 9. Mai. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse

af nogle Sorter TræfrO.

— 27. Mai. Kgl. Resol. ang. Opsendelse af Træ-

frcisorfer til Island.

— 27. Juni. Rentek. Skriv. ang. Opsendelse af

Træfrbsorter til Island.

— 3. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Antagelsen af

en Elev fra Island ved Veteri-

nairskolen.

1830, 4. Juni. Kgl. Gonfirm. paa Regulativ for en

oeconomisk Fond for Vcster-

Amtet.
— 28. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 10. Sept.)

ang. Understottelse til Udgivelsen

af et islandsk oeconomisk Tids-

skrift.

1831, 1(>. April. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse

af Faar af frisisk Race, samt af

Træplanler.

1. Juni. Kgl. Resol. ang. Oplærelse af is-

landske Dyrlæger ved Veterinair-

skolen i Kjdbenhavn.

— 7. Juni. Gane. Skriv. ang. Lovgivningen om
Odelsrelten.

11, Juni. Rentek. Gire. ang. Midler til at fremme
Havedyrkningen i Island.

18. Juni. Rentek. Skriv. ang. Oplærelse af en

Dyrlæge paa Velerinairskolen.

. 17. Septbr. Rentek. Skriv, ang Æderfuglevarpet
paa Vestmannberne.

10. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Indretningen af

de oeconomiske Tabeller.

Landfogden, see Embeder, Embedsmænd; Regnskabs-

væsenet.

-
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Landoplysnlngs-Selskabét, see Bsger osv.; Literatur.

LandphysikUS, see Embeder, Embedsmænd j Medicinal-

væsenet.

Landsoverr etten, see Retterne,

Laxefangst, see Fiskerie.

Legater og Stiftelser, jevnf. Fond.

1826. 21. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Modtagelse af

Obligationer til det Erichsenske

Legat.

1827. 7. Juni. For. ang. Forholdsregler til Betryg-

gelse for Umyndiges o. fl. Mid-

ler; jfr. S. 272, 303, 535,051.
— 29, Septbr. Gane. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige schematiske Forklaringer

om offentlige Stiftelser.

— 0. Novbr. Regulativ for Nødhjælps - Anlæg i

Hrunamanna Rep i Årnæs Sys-

sel (jevnf. S. 318—322).
1828. 14. Juni. Canc. Skriv. ang. Regulativ for et

saakaldet Nddhjælps-Anlæg for

Hrunamanna Rep.
— 27. August. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Sept.)

ang. Regulativ for et saakaUiet

Nodhjælps-Anlæg i Hrunamanna
Rep. .— 8. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Rentebetaling al

indbetalte offentlige Stiftelsers

Midler.

1829. 4. Juli. Canc. Skriv. ang. Omkostningernes

Udredelse ved Obligationers

Mortification.

— 19, Septbr. Canc. Skriv. ang. efg. Sysselmand

David Schevings Legat til Fat-

tige i Bardastrands Rep.

1830. 2. Febr. Canc. Skriv. ang. Kjob af en Obli-

gation til den Erichsenske Col-

lect.

— 8. Juli. Gavebrev og Fundats paa Jordegods

m.v. til Fattige i Oefjords Syssel.

— 18. Decbr. Rentek, Skriv. ang. Forrenlelsen at

Umyndiges og offentlige Stiftel-

sers Capitaler.

1831. 1. Marts. Canc. Skriv. ang. Indkjob af Obli-

gation til det Erichsenske Legat.
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1831. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Halv-Procento-
Afgiflen af et Legat til Fattige.

— 26. April. Canc. Skriv. ang. Jon Sigurdssons
Gavebrev tii Fattige i Oefjords
Syssel.

— 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Oprettelse af

et Fond for forulykkede Fiskeres

Efterladte i Guldbringe Syssel.
— 26. JuJi. Canc.Plak. ang. Indbetaling af Umyn-

diges og ofifentlige Stiftelsers

Midler.

— 24. Septbr. Canc, Skriv. ang. Anvendelsen af

Thorchilii Legat til en Bcirne-

skole.

— 14. Oktbr. Kgl. Confirm. paa Repstyrer Jon
' Sigurdssons Legat til Fattige i

Oefjords Syssel.

Leiermaal, see Løsagtighed.

Literatnr, jevnf. B5ger, Bogtiykkerie o. s. v.

1826. 30. Septbr, Gane. Skriv, ang Underretning om
det kel. islandske Landoplys-

nings-Selskab.

1827. 18. April, Reskr. ang. Undersogelse om det

kgl. islandske Landoplysnings-

Selskab.

1831. 1. Oktbr. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 28. Septbr.)

ang. Bestyrelsen af det forrige

Landoplysnings - Selskabs Bog-

trykkene.

Lodsvæsenet, see Handel og Skibsfart.

Lovgivning, jevnf. Provindsialstænder.

1826. 22. Marts. Kgl. Resol. ang. Udvidelse af nogle

Anordninger fra 1823 til Island.

— 29. Marts. Kgl. Resol. ang. Udarbeidelse af en

Anordning istedenforJonsbogen.
— 18. April. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 29. Marts)

ang. M. Stephensens PJan til en

ny Udgave af Jonsbogen.

— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825.

— 13. Mai. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af en

Anordning i Jonsbogens Sted,
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1826. 27. Mai.

1827. 17. Marts.

1829.

17. Marts.

17. Maris.

Canc. Circ. aog. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Anordninger ældre end 1 820
(jevnf. Gane. Skriv. 10. Januar
1829 og 28. August 1830).

Canc. Skriv, (til Amtmændene) ang.

Udvidelse af nogle i Aaret 1825

udkomne Anordninger.
Gane, Skriv, (til Rentekamm.) ang.

samme.
,Canc. Skriv, (til samme) ang. Udvi-

delse til Island af nogle almin-

delige Lovbud fra 1820.
5. Mai, Gane. Skriv. ang. Udvidelse af Lov-

bud fra 1826.

1. Septbr. Gane. Skriv. ang. SpSrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824.

22. Septbr. Gane, Skriv, (til Amtmændene) ang.

Forslag til en ny Anordning
om Griminalvæsenet i Island.

22. Septbr. Canc. Skriv, (til Landsoverretten)

ang. Forslag om en ny Crimi-

nal-Anordning for Island.

22. Septbr. Gane. Skriv, (til Rentek.) ang. For-

slag til en ny Anordning, ved-

kommende Griminalvæsenet i

Island.

7, Decbr. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

Anordninger fra 1824.

Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige An-

ordninger fra 1827.
26. April. Canc. Skriv. ang. Revisionen af

J6nsb6k.
27. (17.) Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af

nogle Anordninger fra 1827.

31. Mai. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse af Lovbud fra 1825.

2. August. Gane. Skriv. ang. de for Island gjal-

dende Love i Blodskams-Sager.
10. Januar. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle Anordninger fra

Aarene 1815 til 1819; jevnf.

S. 498 Anm.

1828. 29. Marts.
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1829. 18. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige An-
ordninger fra 1828.

— 18. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af nogle

Anordninger fra 1826 til Island

og Færoerne.
— 16. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordninger fra 1825.

— 23, Mai. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle Lovbud, udkomne
i Aaret 1828.

— 8. August. Canc. Skriv. ang. Omkostninger ved
Trykningen af den af den is-

landske Landsoverret udgivne
Samling af Forordninger m. v.

vedkommende Island.

— 29. August. Rentek. Skriv. ang. Omkostningerne
ved Trykningen af de Island

vedkommende Anordninger.
— 26. Septbr. Canc. Skriv, (til Amtmændene) ang.

Udvidelse af nogle Anordninger
fra 1825.

— 26. Septbr. Canc. Skriv, (til Rentek.) ang. samme.
— 26. Septbr. Canc. Skriv, (til Landsoverretten og

Hdiesteret) ang. samme.
1830. 27. Marts. Canc. Skriv, (til Stiftamtm.) ang.

Landsoverrettens Oversættelse

af de for Island bestemte An-

ordninger.
— 27. Marts. Canc. Skriv, (til Landsoverretten)

ang. samme (S. 498 Anm.).

— 1. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udgivelsen af de
forlsland bestemte Anordninger.

— 26. Juni. Canc. Skriv. ang. Oversættelse af de

til Island udgivne Anordninger,

m. V.

— 27. Juli. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Forordninger m. v. fra

1827.

— 27. Juli. Canc. Skriv, (til Vester-Amt.) ang.

Udvidelse af nogle Anordninger

til Island.

— 28. August. Canc. Skriv, ang SpSrgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene

1815 til 1819 (jevnf. Canc.Skr.

27. Mai 1820 og 10. Januar 1829).
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1830. 24. Septbr. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

nogle Lovbud fra 1826.

— 9. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Udgivelsen af

de for Island bestemte Anord-

ninger.

1831. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Udgivelse af en

islandsk Text af de for Island

bestemte Anordninger.
— 8. Januar. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaal om

Udvidelse til Island af Anord-

ninger fra 1828.

— 15. Januar. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordninger fra 1829.

— 1. Marts. Rentek. Skriv, ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Anordninger fr^

Aarene 1815 til 1819,
— 1. Marts. Rentek. Skriv. ang. SpSrgsmaalet om

Udvidelse til Island af nogle

i 1827 udkomne almindelige

Anordninger.
— 26. April, Gane. Skriv. ang. Udvidelse af An-

ordninger fra 1830 tilatgjelde

for Island.

Anordning ang. Provindsialstænders

Indforelse i Danmark.
Gane. Skriv. ang. Lovgivningen om

Odelsretten.

Gane. Skriv. ang. Udgivelsen af de

for Island udkommende Anord-

ninger.

Gane. Skriv. ang. Forslag til en ny

Lovgivning om Pantevæsenet

paa Island.

Gane. Skriv. ang. Oversættelse af

Forordninger paa Islandsk.

Gane. Skriv. ang. Adgang til

nytlelse af Cancelliets Archiv.

Kgl. Resol. ang. Forberedelser til

Islands Repræsentation i For-

' samlingen af raadgivende Stæn-

Gane. Skriv, ang, den til en ny Ud-

gave bearbeidede Text af Jons-

b6k.

— 28. Mai.

— 7. Juni.

— 25. Juni.

^ 2. Juli.

— 16. Juli.

— 30. Juli.

— 17. Septbr.

^ 1. Oktbr.
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1831. 26. Oktbr. Kgl. ResoL [Rentek. Skr. 12. Novbr.)
ang. Udredelsen af Udgifterne
ved de for Island bestemte
Anordningers Udgivelse i det

islandske Sprog.— 21. Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af

nogle i 1827 udkomne Anord-
ninger.

Læger, see Medicinalvæsenet.

Læseselskab, sftnderlandske, jfeeBager^Bibliothek osv.

Losagtighed, jevnf, Criminalvæsenet,

1826. 22. April Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (Plak. 28. Mai);

jevnf. S. 161—163, 404, 458—
460.

1827. 12, Mai. Canc. Skriv. ang. Forholdsregler med
Hensyn til Personer, der begaae
Leiermaal.

— 12; Mai. Gane. Skriv, ang, Straf for Leier-

maal.
— 12. Juni. Canc. Plak. ang. Foranstaltninger til

Forebyggelse af Personers for-

argelige Samliv (For. 21. Decbr.

1831. V); jevnf. S. 272, 303,

535.
— 8. August. Reskr. ang. Formildelse af Horstraf

til Bcider til Hospitalet.

1828. 2. August, Canc. Skriv. ang. de for Island gjel-

dende Love i Blodskams-Sager.— 17. Oktbr, Reskr. ang. Eftergivelse af Horstraf

mod Boder til Hospitalet.

^829. 13. Mai. Reskr. ang. Eftergivelse af Leier-

maals Straf (mod Boder til Ho-

spitalet).

— 28. Novbr. Gane. Skriv. ang. Adskillelse af Per-

soner, som have avlet Born

sammen udenfor Ægteskabet.

1831. 26. April. Canc. Skriv. ang. Straffen for Hor-

brode, begaaet af Præster.

— 31. Mai. Canc. Skriv. ang. Slraffen for tredie

Gang begaaet Leiermaal.

— 2. Decbr. Reskr. ang. Eftergivelse af Horstraf

imod Boder til et Hospital.
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fflaal og Yægt.

1B30. 10. April. Henlek. Skriv. ang. Anskaffelse af

Maal og Vægt til Borgarfjords

Syssel.

1831. 5. Novbr. Canc. Skriv, ang. Justering af Vægt
og Maal i Island.

Mandslaan, see Jordegocls-Aclministration.

Mandtalsbbger, see Skatter og Afgifter.

Matrikel.

1829. 17. Januar. Rentek. Skriv. ang. Jorden VidSes

Dyrhed efter Matrikelen.

1830. 6. Febr. Rentek. Skriv. ang. den for Privat-

godsei i Rangarvalla Syssel

gjeldende Jordebog.

Medaille, yeyn/. Præmie.

1829. 28. Febr. Kgl. Resol. ang. Prægning af on

Medaille til BelOnning for for-

tjente islandske Mænd.
1831. 25. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om fortjente islandske Mænd-

Medici&alvæseuet, jev$if. Politievæsenet, Vaccination.

1826. 4. Febr. Canc. Skriv. ang. Indberetningerne

om Medicinal- og Apotheker-

væsenet paa Island.

— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige bov-

bud fra 1825 (PI. 11. Marts;

4. Oktbr.); jevnf. S. Kil— H)3,

30(), 404—405, 458 Anm., 4b0.

— 29, April. Canc. Skriv. ang. midlertidig Til-

ladelse for nogle islandske Læ-

ger, at forskrive Medicin fra

Kj5benhavn.
— 29. April. Canc. Skriv. ang. Forslag om An-

sættelse af en Åmtsphysikus

for Nord- og Oster-Amtet.

^ 14. Juli. Plak. ang. Indskud i Enkekassen af

LandphysiciogDistriktschirurger

(Reskr. 24. Seplbr. 1830); jfr.

5. 105, 177, 390, 597-598.

— 4. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Stipendium

for en islandsk Studiosus Chir.
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1827. 12. Mai. Gane. Skriv. ang. Forslag om Jorde-

m(5dres Oplærelse i Island.
— 2. Juni. Canc. Skriv. ang. Ligningen af Ud-

gifter ved Distriktslægers Reiser

lil Examinalion af Jordemodre.
— 6, Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 23. Febr.

1828) ang. Oprettelse af en
Lægepost paa Vestmannfierne.— 8. Septbr. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af en
fast Distriktslæge paaVestmann-
Serne.

— 19. Decbr. Kgl. Resol. ang. Udgivelse af en
Lærebog i Jordemoder- Viden-
skaben paa Islandsk.

1828. 23. Januar. Kgl. Resol. (Hentek. Skr. 23. Febr.)

ang. en Læges Ansættelse paa
Vestmannoerne.

— 13. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opsendelse af

et Phantom til Landphysikalei,

til Brug ved Oplærelse af Jorde-

mcidre.
— 27; Mai. Gane. Skriv. ang. Tilladelse for Di-

striktslægen paa Vestmannoerne
at dispensere Medicamenter.— 31, Mai. Canc. Skriv. ang. Jordemodervæsenet.

— 1. Juli. Rentek. Skriv. ang. Anskafifelse af

chirurgiske Instrumenter lil Læ-
gen paa Vestmannoerne.

— 15. Novbr. Kgl. Resol. ang. Stipendium for en
Studiosus Chirurgiæ fra Island.

1829. 11. April. Gane. Skriv. ang. Betingelserne ved
Distrikts-Chirurgers Ansættelse

i Island.

— 25. ApriL Canc. Skriv. ang. Oversendelse af

den nye Pharmacopoea pau-

perum m. v.

— 30. Mai. Canc. Skriv. ang. Indsendelsen af

de aarligeMedicinal-Beretuinger

fra Island.

— 29. August. Canc. Skriv. ang. chirurgiske Elever

hos Landphysikus.

1830. 24, Marts. Reskr. ang. Vaccinationens Fremme.
— 5. Juni. Canc. Skriv, ang. Betaling til en

Distriktslæge for Underviisning

i Vaccination.

4

4
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1830. 20. Juli. Canc. Skriv. ang. Forslag til et Amts-

physikats Oprettelse i Norder-

Amtet.
— 28. August. Canc. Skriv, ang. Spbrgsmaalet om

Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til 1819 (Instr. 4. Marts

1818; Canc. PI. 10. Marts s. A.

;

For. 4. August 1819), S. 545

Anna., jevnf. S. 649.
— 14. Decbr. Canc. Circ. ang. Formen for de be-

falede Medicinal-Beretninger.

1831. 5, April. Canc. Circ. ang. schematiske Ind-

beretninger om sindssvage Per-

soner.
— 11. Juni. Canc. Circ. ang. Forholdsregler mod

Gholera-Epidemien.
— 11. Juni. Canc. Circ. ang. Forholdsregler mod

Cholera-filpidemiens Udbredelse.
— 14. Juni, Canc. Circ. ang. Foranstaltninger

mod Cholera Epidemien,
— 18. Juni. Rentek. Skriv, ang Foranstaltninger

i Anledning af Cholera.

— 19. Juni. For. ang. Foranslallningeri Anledning

af Cholera-Sygdommen. .

— 23. Juni. Canc. Circ. ang. Eekjendtgj5relse

af Forordning om Foranstalt-

ninger mod Cholera.

— 24. Juni. Rentek. Skriv. ang. Oprettelse af

Sundheds - Commissioner som
Værn imod Cholera.

— 4. Juli. Canc. Plak. ang. Sundheds-Attester

for Skibe.

— 5. Juli. Canc. Circ. ang. Bekjendlgjcirelse af

Qvarantalne-Forordningen.
— 9. Juli. Canc. Circ. ang. Anmeldelser om

dcidfodte Born.

— 26. Juli. Canc. Plak. ang. Salg af Arsenik fra

Apothekerne (Forordn. 3. Febr.

1836. VI).

— 14. Novbr, Plak. ang. nærmere Bestemmelser

for Qvarantaine- Tiderne i An-

ledning af Cholera.

— 27. Decbr. Plak. ang. en Modification i Qvaran-

taineloven med Hensyn til Cho-

lera.
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Hlneralier, see Svovel.

Myntvæsenet, see Pengevæsenet.

l^yl>y&gersteder, see Landbovæsenet.

Obligationer,, see Communalvæsenet^ Legater og Stiftelser,

Pengevæsenet.

Odelsret.

1829. 14. Januar. For. om Odelsretten paa Færberne,

see S, 722, Anm. 2.

1831. 7. Juni. Canc. Skriv. ang. Lovgivningen om
Odelsretten.

Oeconomisk Fond, see Fond.

Opmaaling af Island.

1827. 14. Maris. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. April)

ang. OveWadelsen af Pladerne

m. m. til de islandske Scikort

tii det kgl. Sokort-Archiv.

1831. 7.. Mai. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Landmaalings- Instrumenter (til

Opmaaling af Island).

Pantevæsenet, jevnf. Skjeder.

1830. 10. Septbr. Sportel- Reglement for Rettens-Be-

tjente i Island.

1831. 13. April. Plak. for Danm., ang. Lettelser ved

Omvurderinger af Panter for

Laan af Stiftelsers og Umyn-
diges Midler.

— 2. Juli. Canc. Skriv. ang. Forslag til en ny
Lovgivning om Pantevæsenet

paa Island.

Pas, Pasgebyrer, Pasvæsenet, see Politievæsenet, So-

passer.

Pengevæsenet.

1826. 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(April-Juni 182(>).

— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land' af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (PI. 20. Januar;

7. April; For. 18. Mai; PI. 21.

Septbr.); jevnf. S. 160—163,
405, 459—460.
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1826. 20. Septbr. Gane. Plak. ang, Qvartals - Cours

(Oklbr.-Decbr. 1820).
— 11. Novbr. Gane. Skriv. ang. al Restancer i

Solv kunne afgjcires med Rede
Sdlv.

1827. 20. Marts. Gane. Plak. ang. Qvartals - Cours

(April—Juni 182T).

— 12. Mai. Rentek. Giro. aog. at Restancer af

kgl. Afgifter i Sc3lv kunne af-

gjOres med Rede Solv.

— 1. Septbr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. 21. Juni;

see S. 245 Anm.).
— 20. Septbr. Gane. Plak. ang. Qvartals - Cours

(Oktbr.—Decbr. 1827),

1828. 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(April—Juni 1828).

— 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. fremmede Myn-
ters Modtagelse i Jordebogs-

kassen.
— 20. Septbr. Canc, Plak. ang. Qvartals - Cours

(Oktbr.—Decbr. 1828).

— 8. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Rentebetaling af

indbetalte offentlige Stiftelsers

Midler.

— 3. Decbr, For. om det stemplede Papirs Rrug
i Kongeriget Danmark.

1829. 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(April—Juni 1829).

— 4. Juli. Canc. Skriv. ang. Omkostningernes
Udredelse ved Obligationers

Morlificalion.

— 20. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(Oklbr.—Decbr. 1829).

1830. 19. Januar. Canc. Gire. ang. Paategning afCom-
muners Obligationer.

— 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(April—Juni 1830).

— 28. August. Gane. Skriv. ang. SpOrgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til 1819 (Plak. 28. Febr.

1810; Canc. PI. lO.Febr. 1818;

Aab. Br. 6. April s. A.; Canc.

PI. 20. Juni s. A.; Oclroy for

Bank. 4, Juli s. A.; Regi. 27.
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Juli; Canc. Plak. 28. Juli; Be-

kjendlg. 30. Juli; For. 31. Juli;

Canc. PI. 17. Decbr. s. A.),

S. 545 Anm., jevnf. S. ()48--

(i50.

1830. 20. Septbr. Canc. Flak. ang. Qvartals - Cours

(Oktbr—Decbr. 1830).

1831. 19, Marts. Canc. Plak, ang. Qvartals- Cours

(April—Juni 1831).

— 13. April. Plak. for Danm., ang Lettelser ved

Omvurderinger af Panter for

Laan af Stiftelsers og Umyn-
diges Midler.

— 16. April. Renlek. Skriv. ang. Midler til at

fremme Pengeomsælning mellem
Private i Island.

— 20. Septbr. Gane. Piak. ang. Qvartals - Cours
(Oktbr.---Decbr. 1831).

Pensionsvzesenet, jevnf. Embeder, Embedsmænd.

1826. 22. Febr, Plak. for Danm., ang. nærmere Be-

slemmelser om visse Embeds-
mænds Forpligtelse til Indskud

i Enkekassen (Reskr. 24. Sept.

1830); jevnf. S. 164, 170—177,
390.

— 27. Mai. Canc. Skriv. ang. islandske Embeds-
mænds Indskud i Enkekassen.

— 14. Juli. Canc. Plak. for Danm. (kgi Resol.

13. Mai), ang visse Embeds-
mænds Indskud i Enkekassen
(Reskr. 24. Septbr. 1830); jfr.

S. 105, 170— J 77, 390.

Politievæsenet, jeonf. Medicinalvæsenet.

1826. 13. Mai. Kgl. Resol (Rentek. Skriv. 23. Mai)

ang. Skagafjords Syssels Grænd-
ser m. v.

1827. 24. April. Canc. Plak. an£?. Afsoningen af Beder
. under I libd. Sblv/s. 272,303,

535, Ooi.

— 12. Juni. Canc Plak. ang. Foranstaltninger til

Forebygtielse af Personers for^

argelige Samliv (For. 21. Decbr.
1831. V); jevnf. S 272. 303,

535, 651, 824.

IX. B. 56
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1828. 22. Januar. Gane. Plak. ang. Skipperes Forplig-

telse at overfore Personer for

offentlig Regning (Forordn. 3.

Febr. 1830. I); jevnf. S. 388,

420.
— 29. Marts. Gane. Gire. ang. schemaliske Ind-

beretninger om forefaldende

Sager angaaende Forbrydelser

og Straffe.

14. Oktbr. Gane. Gire. ang. Indskjærpelse af

Loven om Skindodes Redning.
— 18. Oktbr. Rentek. Gire. ang. Indsendelse af

Contrakterom Arrestanters Over-

fdrsel til Kj6benhavn.
— 18. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Eftergivelse af

Mulkt for Helligdagsbrode.
— 28, Novbr. Plak. for Danm., ang. Tilsyn med

Skoledisciples Forhold
;

jevnf.

S. 380, 420.
— 6. Decbr, Rentek. Skriv. ang. Foreningen af

Grafnings Rep med Thingvalla

Rep.

1829. 3. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Indvarsling i of-

fentlige Politierets -Sager m. v.

1830. 28. August. Gane. Skriv, ang Sporgsmaalet om
Udvidelse^ til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til 1S19 (P1.21.Juli 1815;

For. 4. August 1819); jevnf.

S. 049—650.
1831. 31. Mai. Gane. Skriv. ang. en forandret Pro-

ces i Polilieretssager.

— 4, Juli. Gane. Plak. ang. Sundheds-Attester
j\

for Skibe.

— 5. Juli. Canc. Gire. ang BekjendtgjOrelse af
j

Qvarantaine-Forordningen,
— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Overholdelsen

af Qvarantainelovene.
— 15, Novbr. Gane. Skriv. ang. Forslag om Thing-

sognes Gombinaliou i Norder-

mule Syssel, ^ ^— 21. Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af

nogle i 1827 udkomne Anord-
ninger (V. Gane. PJak. i 2. Juni

1827).
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Postvæsenet.

1828. 3. Mai, Rentek. Skriv. ang. Postkassernes

Aflevering paa Stiftamtmandens

Comptoir.
— 10, Mai. Rentek. Skriv. ang. Postskibets Fri-

tagelse for visse af Handels-

lovenes Indskrænkninger.
1831. 7. Septbr. Kgl. Resol. ang. Indretningen af

Postgang i Sonder-Amtet.
— 24. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Postvæsenet i

Scinder-Aoitet.

Privat-Dimissioner, see 8kolen.

Procuratorer, see Retterne.

Provindsialstænder.

1831. 28, Mai. Anordning ang. Provindsial-Stænders

Indførelse i Danmark.
— 17. Septbr. Kgl. Resol. ang. Forberedelser til

Islands Repræsentation i For-

samlingen af raadgivende Stæn-
der.

— 1. Oktbr. Gane. Skriv, ang, Sporgsmaalene
vedkommende Islands Repræ-
sentation i Provindsiaistænderne.

Provster, see Geistligheden.

Præmier.

1827. 10. Marts. Rentek. Circ. ang. Vedblivelse af

Fiskepræmier i eet Aar.

— 3. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Ind-

skrænkninger af Bygningspræ-

mierne i de islandske Kjcib*

stæder.

— 19. Decbr. Geh. Statsmin. Mcistings Skriv. (kgl.

Resol. 18. Decbr.) ang. ForsOg

til fra Island at opdage Grøn-
lands Osterbygd.

1828. 2, Febr. Rentek. Skriv. ang. Expedition fra

Island til Opdagelse af Grøn-

lands Osterbygd.

— 28, Marts. kgl. Resol. ang. Fornyelse af Præ-

mier for Fiskerierne under Is-

land.

— 3. Mai. Rentek. Circ. ang. Fremgangsmaadeu
ved Æskning af Fiskepræmier.

56*
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Præste-Enker, see Geistligheden.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden,

Fnblication, see Lovgivning.

Qvarantailie, see Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

dvilder, ftvildeleier, see Geistligheden, Jordegods-Admi-

nistration, Kirker, Landbovæsenet, Skatter og Afgifter,

Rangen.

1828. 29, Oktbr. Plak. ang. Rang for Conferentsraader

m. V. (Canc. Skriv. 23. Mai 1829);

jevnf. S. 388, 419.

Regents, see Universitetet.

Regnskabsvæsenet,
jevnf. Embeder, o. s. v., Jordebogskassen, Jordegods -Admi-

nistration, Pengevæsenet.

1820, 3. (6.?) Juni. Renlek. Skriv. ang. Indsendelse

af aarlige Regnskaber over De-

linquen-t-Omkostninger.

1827. 28. April. Rentek. Skriv. ang. Revision af Regn-
skabet for Juslilskassen.

— 15. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Revision af

Regnskab for de til Bessastad

Skoles Disciple solgte Bbger.

1829, 29, August, Canc. Skriv. ang. Forslag til An-

sællelse af en Stiftsrevisor i

Island.

1830. 6. Marts. Rentek. Skriv. ang. Forslag til An-

sætlelsen af en Stiftsrevisor i

Island.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Schemata til Regnskaberne for

de kgl. Kirker i Island.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Schema til Administrations-Regn-

skaber.

Rentek. Skriv. ang. Schema for Land-
fogdens Renteberegninger.

1831, 21. Juni. Canc. Skriv, ang, Regnskabsfcirelsen

for de kgl. Kirker i Island.

Rentek. Skriv. ang. Indfdrelse i Kirke-

bcigerne af Regnskaber for do

kgl. Kirker i SOnder-Amtet.

17. April.

24. April.

8. Mai.

21. Juni.

9. Juli.
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J83I. 17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Bereghingsmaa-
den af Qvader og Qvildeleier

paa det kgl. Jordegods i Guld-
bringe og Kjosar Syssel.

Rep, Repstyrere, see Coinmunalvæsenet, Fattigvæsenet,

Politievæsenet, Skatter og Afgifter.

Repartitionsfond, jemif. Criminalvæsenet.

183?. 28. Mai. Rentek. Skriv, (til Stiftamtm.) ang.

Fremgangsmaaden ved Ligning

af Delinquent - Omkostninger,

saml om Amtsrepartitionsfon-

dene.
— 28. Mai. Rentek. Skriv, (lil Amtmændene)

ang. Ligningen af DelinqnenL-

Omkostninger, samt om Amts-
repartitionsfondene.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jevvf, Forligelsesvæscnet, Politievæsenet.

1826. 17. Januar. Reskr. ang. Oplagelse af et Forhor

over en Tiltalt, forr. Præst As-

grim Vigfusson, til Fremlæggelse
for lioiesterct.

— 17. Januar. Reskr. ang. Tilladelse lil at frem-

lægge nye Bevislighederi Asgrim

Vigfussons Sag for Hoicsteret.

— 17. Januar. Canc. Skriv. ang. Funclion som Tolk

ved et Forhor over Asgrim

Vigfusson.

— 4. Marts. Rentek. Skriv, (lil Landsoverrelten]

ang. Indberetningerom do ved

Retten Ihinglæste Adkomslbreve.
— 4. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved geistlige Skifteretler

faldende Afgifter af Arv.

— 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse lil Is-

land af nogle ahnindeliae Lov-

bud fra 1825 (PI. 20r April,

For. 20. April); jevnf. S. Ibl-
103, 403, 457—400.

— 25. April. Canc. Skriv. ang. Forfattelsen af

Landsoverrettens Domme m. m.
— !4. Juli. Plak. ang. Indskud i Enkekassen af

Prokuratorer, S. 105, 177, 390,
597—598.
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1826. 11. Novbr. Renlek. Skriv. ang. Sportel-Regnskab

for den islandske Landsoverret.

1827. 7. Maris. For. for Danm., ang. Hc5iesterets-

Advokalers Salair m.v.; jevnf.

S. 272, 302, 530, 050.

— 28: April. Reutek. Skriv. ang. Revision af Regn-

skabet for Juslilskassen.

— 1. Septbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1824 (For. 0. Aug.).

— 0. Oklbr. Gane. Skriv. ang. Retsgebyrer ved
Landsoverretten i Jsland.

— 27. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Retsgebyrerne
ved Landsoverretten i Island.

1828. 16. Januar, For, ang. Rettens vedbcirlige og hur-

tig,e Pieie (Gane. Skr. H. Januar

1831 ; Gane. Skr. 23. Mai 1829);

jevnf. S. 388, 420, 018.
— 25, Januar. For. ang. Rettergangsmaaden i visse

Gjælds- Sager; jevnf. S. 389,

420.
— 20. April. Gane. Skriv. ang. Hsiesterets • Ad-.

vokaters Salair i islandske Ju-

stits-Sager.

— 6. Septbr. Gane. Piak. ang. Behandlingen af

Sager, som opstaae i Anledning
af Dagieie m. m., S. 389, 420.

— 18. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Eftergivelse af

Mulkt for Helligdagsbrode.

— 1, J^ovbr. Gane. Skriv. ang. Udskrifter af Lands-

overretsdomme i Justits-Sager.

1829. 10. Januar. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle Anordninger fra

Aarene 1815 til 1819 (For. 20.

Oktbr. 1819).

— 25. April Gane. Skriv. ang. Oplæsning af

Landsoverrettens Domme. '

— 2. Mai. Gane. Skriv. ang. hvorvidt Lands-
jioverrellens Medlemmer bcirvige

jj;Sæde i Retlen.

— 12, Mai. Gane. Skriv. ang. formelle Mangler

ved Forberedelsen af enislandsk

Sag til HOiesleret.

— 19. Mai. Gane. Skriv. ang. Assessorernes sær-

skilte Vota (i Landsoverretten).
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1829. 19. Mai. Canc. Skriv. ang. Udfærdigelsen af

Domsakter og Oversættelser fra

Landsoverretten.
— 2. Juni. Canc, Gire. ang. Protokoller for con-

stituerede Dommere.
— 4. Juli. Canc. Skriv. ang. Omkostningernes

Udredelse ved Obligationers

Morlificalion.

— 18. Juli. Canc. Skriv, ang. Omkostninger i

Justits-Sager og deres Udredelse

af de Tiltaltes Boer.

— 8. August. Canc. Skriv. ang. Omkostninger ved

Trykningen af den af den is-

landske Landsoverrct udgivne
Samling af Forordninger m v,,

vedkommende Island.

— 12, Septbr. Canc. Skriv. ang. Refusion af Om-
kostninger til Expresser ti! Lands-

overreltens Justits-Sekretair.

— 3. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Indvarsling i of-

fentlige Polilierets-Sager m. v.

— 28. Novbr. Canc. Skriv. ang. Oplæsning afLands-

overrettens Domme.
1830. 2, Januar. Canc. Skriv, (til Vester-Amt.) ang.

Udredelse af Omkostningerne i

beneticerede Sager.

— 2. Januar. Canc. Skriv, (tii Stiftamtm.) ang. det

samme.
— 2, Januar. Canc Skriv, (til Rentek.) ang. del

samme.
2. Marts. Canc. Skriv. ang. Sagføreres Be-

skikkelse i beneficerede Sager.

— 27. Maris. Canc. Skriv, (til Stiftamtmanden) ang.

Landsoverrettens Oversættelse

af de for Island bestemte An-

ordninger.

— 27. Marts. Canc. Skriv, (til Landsoverretten)

ang. samme.
— 17. April. Canc. Skriv. ang. Udskrifter af Akter

til Parlerne i beneficeredoSager.

_ 27. April Canc, Skriv. ang. Beskikkelse af

Sagforer under et Contra-Sogs-

maal.

— 14. August. Gane. Skriv. ang. visse islandske

Embedsmænds Forpligtelse til

al erlægge en Kjeudelse tilJu-

stilskassea.
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1830- 28. August. Canc, Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde-

lige Anordninger fra Aarene
1815 til 1819 (Plak. 25. Januar

18](i; For. 15. Januar 1817;

PI. 2. Juni 1819; Canc. Flak.

30. Juli s. A.; For. II. August

s. A.; For. 13. Oklbr. s. A.;

For. 20. Oktbr. s. A.); jevnf.

S. ()48— 650.
— 10. Septbr. Sporlel- Reglement for Reitens-Be-

Ijente i Island.

— 18. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Belalingsmaaden

af den de islandske Embeds-
mænd paalagle Kjendelse til

Justitskassen.

— 28. Decbr. Canc. Circ. ang. Fogedforretningers

Appel, m. V.

1831. 12. Febr. Canc. Circ. ang, Bekjendlgjcirelser

af Appelstævninger i criminelle

Sager.
— 12, Marts. Rentek. Skriv. ang. Reisgebyrer ved

Landsoverretten i Island.

— 31. Mai. Canc. Skriv. ang. en forandret Pro-

ces i Poiitierelssager.

— 4. Juni. Gane. Skriv. ang. indsendelse af

aarligeBerelningerom paadOmte
Justits-Sager.

— 17. Septbr. Gane. Skriv. ang. Oversællelse og

Beskrivelse af Akter i benefi-

cerede Sager.
— 21. Decbr, Reskr. ang. Udredelse af HSieste-

rels-Advokalers Salair i islandske

Justits-Sager.

Sage fa Ids-Kasser, see Criminalvæsenet.

Sagforere, see Retterne.

Scheiuata, see Jordegods-Administration, Kirker, Regnskabs-

væsenet, Skatter og Afgifter, Statistik.

Selskab, see Literatur.

Skatter og Afgifter,

jevnf• Capitelsta^, Jordegods - Administration, Sportelvæsen,

Tiende.

1826. 4. Marts. Rentek. Gire. ang. Indberetninger om
Afgifter af Arv og af faste Eien-

dommes Overdragelse.
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1826. 4. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved Landsoverretten

thinglæste Adkomstbreve.
— 4. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved geistlige Skifteretter

faldende Afgifter af Arv.
— 4. Marts, Rentek. Skriv. ang. Afgifter af Arv

og af faste Eiendomme m. v.

— 22. Marts. Rentek. Plak. (kgl. Resoi. 22. Febr.)

ang. theologiske Studenters Af-

giftsfrihed m. v.

1828. 6. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Tiende af Jordqvilder paa de

af Selveiere beboede Gaarde i

Island.

1829. 24. Januar. Rentek. Skriv. ang. midlertidig Tien-

defrihed for nogle solgte kgl.

Jorder.

— 27. Januar. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalel om
Tiende af JordqviJder paa Selv-

eiergodset i Island.

— 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Modtagelsen af

Uldengods i Tiende.
— 7. Febr. Rentek. Skriv. ani?. Bestemmelsen af

Sysselmændenes visse og uvisse

Indlægter.
— 16. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Ind-

forelse af autoriserede Mand-
talsboger.

— 30. Mai. Rentek Skriv. ang. Sporgsmaal om
Afgiftsfrihed for nogle ældre
Studenter i Island.

— 29. August. Rentek, Skriv. ang. Afgiftsfisken til

Sysselmanden paa Vestmann-
' oerne.

— 19, Septbr. Rentek. Skriv. ang. Mandtalsbogs-
Intrader i Reykjavik.

— 23. Decbr. Reskr ang. Afgift til Vestmann6e
Kirke.

1830. 8. Januar. For. ang. Afskaffelsen af Stiftslig-

ninger m. m. (For. 3. Febr.

1836. III). 9
— 13. Febr. Rentek. Skriv. ang. Betalingen for

den kgl. Afgiftsfisk i Guidbringe
Syssel.

— 24. Maris. Reskr. ang. Vaccinationens Fremme

(§ 6).
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1830. 24. April. Hentek. Skriv. ang. en SysseJmands-

Enkes Forpliylelse til at betale

Mandtalsbogs- Afgifter.

— 22. Mai. Rentek. Skriv. ang. Indforeisen af

autoriserede Mandlalsboger.
— 29. Mai. Rentek. Skriv. ang. Evaluationen ved

Embedsmænds Extrapaabuds-

Angivelse.

— 29. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af

Mandslaan og andre Hoverie-

Præstationer paa ThingSre Klo-

sters Godser.

1831. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Halv-Procento-

Afgiften af et Legat til Fattige.

— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Mandlaisbogerne
i Guldbringe Syssel.

— 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Kongetiendens

Erlæggelse i Skagafjords Sys-

sel, S. 814 Anm.
— 13. August. Gane. Skriv, ang Belalingsmaaden

af de lovbefalede Ydelser til

Præster og Kirker i Island.

— 10. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Bropenges Ud-
redelse ved Jokulsaaen i Mula

Syssel.

— 14. Septbr. Kgl. Resol. ang. Forlængelse af den
Tidsfrist, hvori de kgl. Afgifter

i Island skulde være priorilerede.

— 17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregningsmaa-
den af Qvnder og Qvildeleier

paa det kgl. Jordegods i Guld-

bringe og Kjosar Syssel.

— 1. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Skallefrihed for

ældre Dimissi.

— 3, Decbr. Gane. Skriv. ang. Modification i

Tiendes Erlæggelse af nogle

Jorder i Skagafjords Syssel.

Skibsfart, Skibsafgifter, see Handel og Skibsfart.

Skiftevtesenet, see Arv og Skifte.

Skilsmisse, see Ægteskab.

S k J O d e r , jevTif. Sportelvæsenet.

1826. 4. Marts. Renlek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved Landsoverrellen

thinglæste Adkomstbreve.



Registhr. 891

1829. 24. Decbr. Canc. Circ. ang. AnfOrelsen af Kjobe-

summerne i Overdragelses-Do-
^ cumen ler.

Skolen og Skolevæsenet.

1826. 10. Marts. Kgl, Resol. ang. Forandring med
Hensyn til is/andske Disciples

Adgang til danske Skoler.

— 11. April. Univ. Dir. Skriv. (kgl. Resol. 10.

Marts) ang. Adgang for islandske

Disciple til Optagelse i danske

Skoler.

— 15, April. Univ. Dir. Skriv. ang. StiftsOvrig-

hedens Bemyndigelse til al be-

vilge Veniam ætatis for Skole-

disciple.

— 22. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Skolehusets

Indretning paa Bessastad.

— 22, April. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (Plak. 14. Juni);

jevnf. S. 101—103, 403—404,
458 Anm., 400.

— 17, Juni. . Uniy. Dir. Skriv. ang. Bortgivelse

af en Gratistplads ved Soro

Åcademie til en islandsk Stu-

derende.
— 2. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelser

for hvad der af islandske Stu-

derende skal opgives til Examen
Artium.

— 2. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Fordringer til

islandske Studerende ved Exa-

men Artium.

1827. 14. Febr. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 7. April)

ang. Betalingen for en Dcivstum

fra Island.

— 14. Mai. Instruction for Oeconomus ved Bes-

sastad Skole (S. 204 Anm.).

— 15. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Revision af

Regnskab for de til Bessastad

Skoles Disciple solgte Bbger.

— 8. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Reformer i

Oeconomien og Underviisningen

vedpessastad Skole.
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1827. 8. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. en aarlig Skole-

hoitidelighed.
— 29. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Husleiepenge til .

en af Skolens Lærere. '

— 29. Septbr. Hentek. Skriv. ang. Hoftidelii^heden

ved Skolen i Anledning af Kon-
gens Fodselsdag.

— 20. Oklbr. Univ. Dir. Skriv. ang.Opgjdrelse af
^

Bessastad Skoles Fonds og Res-

sourcer.
'

1828. 16, Febr. Canc. Skriv. ane. Anskaffelsen af el

Skolelocale i Reykjavik,
j— 20. Febr. Canc. Plak. for Danm., ang. For-

dringer ti! Iheologiske Candi- ^

daler m. Fl. om Kyndighed i

den indbyrdes Underviisnings
,

Methode, S. 389, 420.
— 1. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indretningen af

en Bcirneskole i Reykjavik.— 17. Mai. Canc. Skriv. ang. Antagelse af en ^
DOvslum til Underviisning paa

Dovslumme-Institulet.
(— 21. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. et Exempiar

af Flora Danica til Skolens Bi-

bliolhek.

— 25. Juni. Plak. indehold, nærmere Bestem-

melser ang. den gymnastiske

Underviisning i Almue- og Bor-

gerskolerne i Danmark, S. 389,

420.
— 28. Juni. Univ. Dir. Skriv, ang. Foræring af

et Værk til Skolens Bibliothek.

— 23. August. Univ. Dir. Skriv. ang. Underviisningen

i Religion i Skolen.
— 11. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Anvendelsen af

oplagte Degnepenge af M5dru-

valln Kloster [see S. 333 Anm.).

18. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Betaling for Va-

sken ved Bessastad Skole.

— 29, Oktbr. Kgl. Resol. ang. Omkostningerae ved

Underviisningen af en DOvstum

paa Dovstumme-Inslilutet.
— 28. Novbr. Plak. for Danm., ang. Tilsyn med

Skoledisciples Forhold; jevnf.

S. 389, 420.
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1829. 10, Januar. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af nogle Anordninger fra

Aarene 1815 til 1819 (PI. II.

April 1817); jevnf. S. 543,

048—050.
— 23. Mai. ftentek. Skriv. ang. Opgjorelse af

Skolens Status i Island.
'

1830. 12. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Dimissi fra

Skolen i Island.

— 25. Seplbr. Renlek, Skriv. ang. Udgifter til den
i Reykjavik oprettede Borne-

skole.

— 2. Oktbr, Canc. Skriv. ang. Examen ved Skolen
for de Privat- Dimitterede i Is-

land.

— 9. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Uddannelse af

Seminarister til Skolelærere i

Island.

— 19. Novbr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 18.

Decemhr.) ang. Beskikkelse af

Censorerved Dimissions-Examen
i Bessastad Skole.

1831. 8. Januar. Gane. Skriv. ang. Betaling for D5v-
stummes Underviisning.

— 11. Januar. Kgl. Resol. ang. Forslag om adskil-

lige Forbedringers Indforelse

ved Bessastad Skole,

— 10. April. Univ, Dir. Skriv. ang. det islandske

lærde Skolevæsens Tilstand.

— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jorden Lambhus'
Overdragelse til afgiftsfri Brug
for Skolen.

— 24. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Requisitioner

af Skolebdger.
— 24. Septbr. Canc. Skriv. ang. Anvendelsen af

ThorcLilii Legat til en Borne-

skole.

1829. 9. Mai.

— 27. Mai.

— 27. Juni.

1831. 16. April.

Skovvæsenet.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelsen af

nos'le Sorter Træfri.

Kgl. Resol. ang. Opsendelse afTræ-

frOsorter lil Island.

Rentek. Skriv. ang. Opsendelsen af

Træfrosorler til Island.

Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Træplanter.
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Skyds, see Embeder, Embedsmænd.

Sportelvffisenet.

1826. 11. Novbr. Renlek. Skriv. ang. Sportel-Regnskab
fra den islandske Landsoverret.

1827. 0. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Retsgebyrer ved
Landsoverretlen i Island.

— 27. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Retsge^byrerne

ved Landsoverrellen i Island.

— 7. Novbr. For. for Danm., ang. Betaling for

Præste-AUester (For. 21 . Decbr.

1831. VI), jevnf. S. 303.
— 23. Novbr. Plak. for Danmark, ang. collegiale

Expedilioners Lbsning (Canc.

Skriv. 27. Mai 1828); jevnf.

S. 271 302 392
1828. 2r>. April. Canc. Skriv. ang. Betaling for Ud-

skrifter af Forlig.

— 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Synsforretning

over Grenivfk paa Grimso og

Betalingen for samme.
— I. Novbr. Gane. Skriv. ang. Udskrifter afLands-

overretsdomme i Justits-Sager.
' 1829. 18. Marts. Plak. ang. Betaling for Forretninger

ombord i Skibe.

1830. 10. Septbr. Sportel-Reglement for Rettens-Be-

ljente i Island.

1831. 12, Marts. Rentek. Skriv. ang. Retsgebyrer ved

Landsoverretlen i Island.

— 9, Juli. Plak. for Danm., ang. Nedsættelse

i Gebyrerne for algierske So-

passe.

— 3. Septbr. Canc. Circ. ang. Gebyrved Udlevering

af Gonfirmationer paa reciproke

Testamenter.

^ 17. Septbr. Canc. Skriv. ang. Sysselmændenes
Gebyrer og Reiser i Anledning
af Paategning af Skibspapirer.

Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1826. 4. Marts. Rentek. Circ. ang. Indberetninger

om Afgifter af Arv og af faste

Eiendommes Overdragelse.

— 4. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved Landsoverretten

thinglæste Adkomstbreve.

4
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1826. 4. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indberetninger

om de ved geistlige Skifteretter

faldende Afgifter af Arv.

— 25. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Indberetninger om De-

linquenl-Omkostninger.

1827. 15. Sepibr. Rentek. Skriv, ang Indsendelse til

Sliftamtet af Gjenparter af de

opcomiske Indberetninger fra

Vester -Amtet (samt Nord- og

Oster-Amtet).

— 29. Septbr. Canc Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige schemaliske Forklaringer

om offentlige Stiftelser.

— 9. Oktbr. Canc. Circ. ang, nye Schemata til

de aarlige Indberetninger om
Ægteviede, F5dte og D'Oåe.

1828. 20. Marts, Canc. Circ. ang. schematiske Ind-

beretninger om ' forofaidende

Sager angaaende Forbrydelser

og Straffe.

— 1 5. Novbr. Gane. Circ. ang. Indretningen af

schematiske Lister over afdcide

Personer.

1829. If). Mai. Rentek. Skriv. ang. Forslag til Ind-

forelse af autoriserede Mand-
talsbager.

— 30. Mai. Canc. Skriv. ang. Indsendelsen af

de aarlige Medicinal-Reretninger

fra Island.

1831. 5. April. Canc. Circ. ang. schemaliske Ind-

beretninger om sindssvage Per-

soner.

— 4. Juni. Canc. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Beretninger om paa-

ddmle Justits-Sager.

— 6. Decbr. Canc. Circ, ang. aarlige Indberet-

. ninger om criminelle Sagers

Fremme.
— 10. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Indretningen af

de oeconomiske Tabeller.

Stemplet Papir, see Pengevæsenet.

Stiftamtmanden, see Embeder, Embedsmænd.

Stiftelser, see Legater.

Stifts1)ibliothek, see Beger, Bibliothek o. s. v.
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Strandinger, see Vrag.

Stavninger, see Eetteme o. s. v.

Svovel.

1830. 27. Marts. Rentek. Skriv, ang Tndberelninger

og Forslag ang. Hdsavfk Svovl-

værk
1831. 21. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forpagtningen

af Svovelværket i Hiisavfk.

— 25, Juli. Forpagtnings - Contrakt om Svovel-

værket og Minerne ved Hiisavik

i Nord- og Osler-Amtet.

Sysseler, Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd.

S O pas, jevnf. Handel og Skibsfart.

1820. 17. Januar. Renlek. Skriv. ang. Beseilings-Passer

til Island.

1827. 27. Oktbr. Toldk. Skriv. ang. de edelige For-

klaringer ved Meddelelser af

algicrske Sopassor.

1831. 9. Juli. Plak. for Danm., ang. Nedsættelse i

Gebyrerne for - algierske Sd-

passer.

Testamenter, jevnf. Arv og Skifte, Legater.

1829. 1 1. Juli. Gane. Skriv. ang. Forholdet med
Slegfredborns Arverettighed.

— 5. Septbr. Gane. Gire. [kgl. Resol. 19. August)

ang. Nedsættelsen af Bevillings-

Gebyrer.

1831. 3. Septbr. Gane. Gire. ang. Gebyr ved Udle-

vering af Gonfirmalioner paa re-

ciproke Testamenter.

Thorchilii Legat, see Legater og Stiftelser.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter.

1828. 0. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spcirgsmaalet om
Tiende af Jordqvilder paa de

af Selveiere beboede Gaarde i

Island.

1829. 24. Januar. Rentekamm. Skriv. ang. midlertidig

Tiendefrihed for nogle solgte

kgl. Jorder.
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1829. 27. Januar. Canc. Skriv. ang. SpOrgsmaalet om
Tiende af Jordqvilder paa Selv-

eiergodset i Island.

— I. Febr. Rentek, Skriv. ang. Modtagelsen af

Uldcni^ods i Tiende.
— 21. Febr. Rentek, Skriv. ang. Erlæggelse af

Kirketiende af Hjemmegaardens
Bruger.

— . 14. Marts. Rentek. Skriv, ang. Tienden i Oefjords

Syssel.

1830. 6. Febr, Rentek. Skriv. ang. den for Privat-

godset i Rangarvalla Syssel gjel-

dende Jordebog.
18. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Tiendeydelsen

af Jorden Hamar i Myra Syssel.

1831. 21. Mai. Rentek. Skriv, ang. Kongeliendens
Erlæggelse i Skagafjords Syssel

I (S. 814 Anm.).
— 4. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Tiendepligten til

Fattige af Kirke- og Kloster-

Jorder.
— S. Decbr. Gane. Skriv. ang. Modification i

Tiendes Erlæggelse af nogle

Jorder i Skagafjords Syssel.

Tidsskrift Cf^rmann a al{)i'ngi")j see Bsger o. s. v.

Told, see Handel og Skibsfart, Skatter og Afgifter, Trak-

tater.

Traktater.

1826. 22. April. Gane. Skriv, ang. Udvidelse til Is-

land af noglealmindeligeLovbud

fra 1825 (PI. 7. April; 23. Juni;

Ib. Oklbr. om Afdragsret); jfr.

S. nw— n)3, 4()0.

26. April. Convention mellem Danmark og de

Amerikanske Fristater.

— 28. Septbr. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og

de Nordamerikanske Fristat^r

(Canc. Skriv. 5. Mai 1827).
"'

— 2. Novbr. Handels-Traktat mellem Kongen af

Danmark og Kongen afSverrig

og Norge.
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1§26. 27. Decbr. Canc. Plak. for Danm., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellpm Dan-

mark paa den ene, og Sverrig

og Norge paa deii anden Side

(Canc Skriv. 5. Mai 1827).

1827. 17. Marts. Canc. Skriv, (lii Rentek.) ang. Ud-
videlse lil Island af nogle al-

mindelige Lovhud fra I82G(PI.

28. Seplbr.; 27 Decbr.).

— o. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse af Lov-

bud fra 1821) (Pi 28, Seplbr.;

27. Decbr.).

— 7. Juli. Gane. Plak. for Danm., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Dan-

mark og Rusland (Canc. Skriv.

27. Mai 1828); jevnf. S. 27!,

1828. 4. Marts. Canc. Pink. for Danm., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse med Sar-

dinien (Canc. Skriv. 23. Mai

1829); jevnf. S. 388, 419.

— 20. April. Handels og Skibsfarts-Traktat mel-

lem Danmark og Brasilien.

— 2. Septbr. Gane. Plak. for Danm., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Dan-

mark og Schweitz (Canc. Skriv.

23. Mai 182y); jevnf. S. 388, 4*19.

1830, 10. August. Gane. Pl^k. for Danm., ang. Afdrags-

rets Ophævelse mellem Dan-

mark og de dslerrigske Stater.

1831. 7. Januar. Gane. Plak. ang. Afdragsrellens Op-
hævelse mellem Danmark og
Liibeck.

— 12. ApriL Gane. Plak. for Danm., ang. Cartel-

Convention om Udlevering af

Desertcurer m. m.— 14, Oktbr. Addilionel-Akt til de mellem Dan-
mark og Rusland bestaaende
Traktater.

Træplantning, see Skovvæsenet.

Tugthus, see Criminalvæsenet.

Tyende.

1827. 21. Febr. Reskr. ang. Ophævelse af Forplig-

telsen for fattige Born at tjene

i Reppen.
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1828. 6. Septbr. Canc. Plak. anti. Behandlingen af

Sager, som opslaae i Anledning
af Dagleie tn. ni., S. 389, 420.

Umyndige, jevnf. Arv og Skifte.

1827. 7. Juni. For. ang. Forholdsregler til Betryg-

gelse for Umyndices o. fl. Mid-
ler, S. 272, ;]03. 535, 051.

1830. 18. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Forrenlelsen af

Umyndiges og offentlige Stiftel-

sers Capitaler.

1831. 20. Juli. Canc. Plak. ang. Indbetaling afUmyn-
diges og oiientlige Stiftelsers

Midler.

Onderviisningsvæsenet, see Geistligheden, Skolen og

Skolevæsenet, Universitetet.

Universitetet.

1820. 4. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Stipendium
for en islandsk Studiosus Chir-

É

urgiæ.

— 2. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelser

for hvad der af islandske Stu-

derende skal opgives (ilExamen

Artium.
— 2. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Fordringer

til islandske Studerende ved

Kxamen Artium.

1827. 8. Decbr. Kgl. Hesol. ang. Besættelse af det

naturvidenskabelige Stipendium

for Islændere.

1828. 15. Marts. Univ. Dir. Skriv. ang. Anbefaling

til del for Islændere bestemte

naturhistoriske Stipendium.

15. Novbr. Kgl. Kesol. ang Stipendium for en

Studiosus Chirurgiæ fra Island.

— 9. Decbr. Gane. Skriv. ang. islandske Stu-

derendes Ret til Commuuitets-

og Regents-Beneficiet.

— 27. Decbr. Univ. Dir Skriv. ang. islandske Stu-

derendes Ret til Communilets-

Slipendiet.

1829. 2. Juni. Kgl. Resol. ang. Besættelse af det

for islandske Studerende be-

stemte naturvidenskabelige Sti-

pendium.

67*
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1H30. I il. Juni, Univ. Dir. Skriv. atig. Dimissi fra

Skolen i Island.

— 2n. Oktbr. Univ. Dir. Skriv. (k^l. Resol. 12.

Oktbr.) ang. chirurcisk Slipcn-

dium for en islandsk Studerende
ved Universiletet i Kjbbenhavn,

1H31. 8. Febr. Univ. Dir. Skriv. ang. Angivelse af

Hebraisk vod anden Examens
fOrsle Deel,

— 10. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Bevilgelsen

af Regents og Communilet til

en i Island fcidt Student,

VaCGinatiOQ, jevnf. Medicinalvæsenet. Politievæsenet.

1827, 1. Septbr. Gauc. Skriv. ang. Blanquetter til

Vaccinations- Attester.

1830. 24. Marts. Reskr. ang. Vaccinationens Fremme.
— 14. Mai. Stiftamts-Plak. ang. Bokjendtgjorelse

af Reskript angaaende Vaccina-

tionens Fremme i Island.

— T). Juni. Gane. Skriv. ang. Betaling til en

Distriktslæge for Underviisning

i Vaccination.

Veivæsenet.

1829. 1. Juli. Reglement for Færgemænd i Rångår-

valla Syssel (Hubr.).

— 19. Septbr. Reglement for Færgemænd i Rångår-

valla Syssel.

1830. 0. Febr. Rentek. Skriv. ang. Trykningen af

Fairgemænds Instrux i Røngår-

valla Svssel.

1831. 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. offentlige Veie

og Færgesleder i Arnæs Syssel.

— UK Septbr. Rentek. Skriv. ang. Bropenges Ud-
redelse ved Jtikulsaaen i Mula

Syssel.

Vester-Amtets oeconomiske Fond, see Fond.

Testmann5erne.

IS27. 17. Marts. Rentek. Skriv ang. Bortfoi-paglning

af Æderfuglevarpet paa Vest-

mannoerne.
6. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skr. 23. Febr.

1828) ang. Oprettelse af en

Lægepost paa Vestmann5erue.
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1827. 8. Septbr. Canc. Skriv. ang. Ansættelse af en

fast Distriktslæge paa Vestmann-
(5erne.

— 27. Oktbr. Renlek. Skriv. ang. Auction over

Afgiftsfisk paa Vestmannoerne.

1828. 23. .Januar. Kgl. Resol. [Hentek. Skr. 23. Febr.)

ang en Læges Ansættelse paa

Vestmannoerne (S. 194 Anm.).

— 27. Febr. Kgl. Resol. (Renlek. Skr. 15. iMarts)

" ang. midlertidig Tilladelse for

Spekulanter til at handle paa

Vestmannoerne.
— 27. Mai. Canc. Skriv. ang. Tilladelse for

Distriktslægen paa Vestmann-
oerne at dispensere Medica-
menter.

— 1. Juli. Uentek. Skriv. ang. Anskaffelse af

cbirurgiske Instrumenter til Læ-
gen paa Vestmanncierne.

1829. 10. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skr. II. April)

ang. Gagetillæg for Sysselman-
den paa Vestmannoerne.

— 29. August. Rentek Skriv, ang Afgiftsfisken lil

Sysselmanden paa Vestmann-
oerne.

— 23. Decbr. Reskr, ang. Afgift til Vestmannoe
Kirke.

1831. 23. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skr. 26. Marts)

ang. Vestmannciernes Reseiling.

— 17. Septbr. Renlek. Skr. ang. Æderfuglevarpet

paa Veslmannberne,

Vexler, Vexelret, see Pengevæsenet.

Veterinairer, see Landbovæsenet.

Visit at s, see Geistligheden.

Vrag.

1826. 22. April. Canc. Skriv. ang. Udvidelse lii Is-

land af nogle almindelige Lov-

bud fra 1825 (For. 2. Decbr.);

jevnf. S. 162—163, 306, 405,

458 Anm.
1829. 23. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Forsirande i Skaptafells Syssel.— 4. Juli. Canc. Skriv. ang. Forslrandsrellen paa

Gaarden VIk i Skaptaf. Syssel.
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1830. 27. Novbr. Rentek. Skriv. ang. strandet Gods,

som henfbres til Regale.

Vulkaner.

1826. 23. Seplbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftelsen af et

Tond for Vulkanlidte i Sonder-
Amtet.

1830. 10. August. Kgl. Resoi. ang. Beretning om Vul-

kan-Udbrud udenfor [{eykjanæs.

Vægt, see Maal og Vægt.

Æder fugle, see Landbovæsenet.

Ægteskab,
1826. 20. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Forordningen om Præ-
sternes Embede med Hensyn
til Ægteskab

1827. 23. Mai. , Forordn ang. Ægteskaber efter er-

hvervet Skilsmissedom (For. 21.

Decbr. 1831. IV); jevnf. S. 272,

303, 535, 824.
— 7. Decbr. Reskr. ang. Udvidelse til Island af

Anordninger fra 1824 (For. 30.

April 1824).

1828. 5. Febr. Canc. Circ, ang. Præsternes Attester

for separerede Ægtefolk.
— 2. August. Canc. Skriv. ang. de for Island gjel-

dende Love i Blodskams-Sager.
— 27. Septbr. Canc Circ, ang. Bestemmelser om

Formuens Deling ved Ægtefolks

Separation.

1829. 5. Seplbr. Gane. Circ. (kgl. Resol. 19. August)

anf^. Nedsætlelsen af Bevillings-

Gebyrer.

1830. 28. August. Gane Skriv ang Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af alminde

lige Anordninger fra Aarene
1815 til J8I9 (Gane. PI. 10. Febr.

.JS18); jevnf. S. 048.

1831. 31. Mai. Canc. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
i Anledning af Andragende fra

en Geistlig om Skilsmisse.

— 21, Decbr. For. ang. Udvidelse til Island af nogle

i 1827 udkomne Anordninger

(IV.' For. 23. Mai 1827).
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Rettelser.

/ niende Bind: S. 200 L. 19: 1824, /. 1827.

S. 236 i Marg. : 20. Oktbr., /. 27. Oktbr.

S. 271 L. 24: 27. Juli, /. 7. Juli.

S. 272 L. 1: I. Marts, re«. 7. Marts ; L.29:

Julii, rett. Junii,

S. 355 L. 18: Det kongl. Danske Cancellie,

/. Rentekammeret.

S, 383 L. 16: 1828, / 1829.

S. 466 L. U'2: Caencllie, /. Cancellie.

S. 496 L. 27: foran ,^De Omkostninger" osv.

indsættes : § 6,

S. 597 L. 6: Kjdbenhavn, /, Frederiksberg.
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